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ВСТУП

Укра їна в чер го вий раз опи ни лася на істо рич ному пере хресті. 
Мова йде про вибір, від якого буде зале жати доля Укра їни, її 

народу і дер жави: або про дов жу ється невпо ряд ко ва ний рух, полі тичне 
про ти сто яння, зба га чення одних за раху нок зубо жіння інших, втрата 
людсь кого, нау ко во-тех ніч ного і гума ні тар ного потен ці алу і, як наслі-
док, фраг мен та ція і роз пад або кон со лі да ція сус піль ства і влади, фор-
му вання ефек тив ної моделі соці аль но-еко но міч ного роз витку й спільна 
праця заради досяг нення постав ле них цілей. 

В Укра їні ніколи не було нестачі про ек тів, кон цеп цій, про грам пере-
тво рення сус піль ства, але всі вони зали ши лися на папері. Життя йшло 
своїм шля хом, попри всі ідеї, обі цянки й добрі наміри полі ти ків. У резуль-
таті виникло сус піль ство, яке не може задо воль нити нікого – ані бід-
них, які ледь зво дять кінці з кін цями, ані бага тих, котрі почу ва ють себе 
в бід ній кра їні не дуже ком фортно й над ійно, при хо ву ють свої капі тали 
і весь час борються за вплив на владу, бо його втрата майже неми нуче 
спри чи няє втрату капі та лів, ані людей сере днь ого достатку, бо їх стан 
не є ста біль ним, і вони не мають ефек тив них меха ніз мів забез пе чення 
реа лі за ції своїх інте ре сів. Виникла пара док сальна ситу а ція: сус піль ство 
нікого не задо воль няє, і ні в кого немає достат ніх сил для змін. Чому так 
тра пи лося? Чому ейфо рія сво боди початку 1990-х років транс фор му ва-
лась у побу дову не демок ра тич ного, а кла но во-олі гар хіч ного сус піль-
ства, струк тури якого під по ряд ку вали собі дер жаву, вироб ництво і роз-
по діл наці о наль ного багатства, іде о ло гію і куль туру? Чому резуль та тами 
еко но міч ного зрос тання ско рис та лася від носно нечис ленна група, а не 
все сус піль ство? Чому серед насе лення домі ну ють апа тія і роз пач? Чому 
так поши рені утри манські настрої? І вреш ті-решт, чи потре бує прин ци-
по вих змін сама іде о ло гія роз витку укра ї нсь кого сус піль ства? Від по відь 
на ці питання має бути нау ко вою, а не полі тично заан га жо ва но ю. Зро зу-
міло, що жити в сус піль стві і бути віль ним від його про блем не можна. 
Але одна справа, коли про грами соці аль но-еко но міч них пере тво рень 
фор му ють пар тії і полі тичні сили, які за визна чен ням мають реа лі зо ву-
вати інте реси пев них кла сів і соці аль них груп, а інша – коли про по зи ції 
щодо шля хів подаль шого роз витку над а ють гро ма дянсь кому сус піль ству 
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і владі вчені Ака де мії наук, які за своїм про фе сій ним обо в’яз ком мають 
об’єк тивно харак те ри зу вати пред мет свого дослі дження і краще за інших 
знати зако но мір ності та шляхи роз витку сус піль ст ва.

На початку 90-х років ХХ ст., після від нов лення неза леж ності Укра їна 
мала шанс досить швидко пере тво ри тися в одну з най роз ви ну ті ших країн 
пост ра дянсь кого прос тору. Для цього в неї були доста тнь о роз ви нена про-
мис ло вість, вклю ча ючи такі сучасні вироб ництва, як авіа- і раке то бу ду-
вання, сис теми кос міч ного управ ління, доста тнь о осві чене насе лення, 
висо кий нау ко во-тех ніч ний потен ціал, мож ли вості для дина міч ного роз-
витку сільсь кого гос по дарства тощо. Але й ризики швид кої втрати своїх 
пере ваг були знач ними. Укра їна більше ніж інші колишні рес пуб ліки 
була інтег ро вана в єди ний народ но госпо дарсь кий ком плекс СРСР, значна 
час тина еко но міки пра цю вала на війсь ко во-про мис ло вий потен ціал, 
а основні фонди мали висо кий сту пінь фізич ної та мораль ної зно ше ності. 
Тому ство рення наці о наль ного гос по дарсь кого ком плексу, пере хід на рин-
кові засади озна чав не тільки зміну функ ці о наль них зв’яз ків, а й необ хід-
ність знач ної рест рук ту ри за ції еко но міки, інше роз мі щення про дук тив них 
сил, що потре бу вало три ва лого часу й знач них ресур сів. 

Ці завдання можна було роз в’я зати тільки на основі чіт ких, цілесп-
ря мо ва них і ско ор ди но ва них дій, для чого необ хідна ефек тивна сис тема 
дер жав ної влади. Такі осно во по ложні для фор му вання рин ко вої еко-
но міки пере тво рення, як при ва ти за ція, потрібно було здійс ню вати на 
основі вироб ни чого від тво рення, гос по да рю вання й зароб ляння влас-
ності, а не на основі її пере роз по ділу. Необ хід ним було роз у міння інвер-
сій ного харак теру рин ко вої транс фор ма ції, коли рин кові пере тво рення 
здійс ню ються в змі не ному й навіть зво рот ному порядку порів няно з кла-
сич ним про це сом. Адже еко но міка Заходу до сучас ної її струк тури руха-
лася від дріб ної при ват ної влас ності до більш вели кої, від віль ної кон-
ку рен ції і віль ного ціно ут во рення до моно по лії і вклю чення меха ніз мів 
дер жав ного регу лю вання. Еко но міка ж Укра їни, мак си мально одер жав-
лена й заре гуль о вана, мала руха тись у про ти леж ному напрямі. Цю особ-
ли вість не було вра хо вано в реко мен да ціях захід них фахів ців і реаль-
них пере тво рен нях. Тому нас лідки запро ва джу ва них захо дів часто були 
про ти леж ними очі ку ван ням. У резуль таті ряду об’єк тив них і суб’єк тив-
них чин ни ків шанси Укра їни швидко набли зи тись до роз ви ну тих країн 
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були втра чені, а ризики ніве лю вання своїх пере ваг знач ною мірою реа-
лі зо вані. Укра їна мала 10 років падіння, унас лі док чого ВВП зни зився до 
40,8  % та й після наступ них дев’яти років зрос тання ледь досяг 74,1  % від 
рівня 1990 р. Порів няно з 1991 р. реальні наявні доходи насе лення спо-
чатку зни зи лися до 32,9  % у 1999 р., а потім зросли до 101,3  % у 2008 р. 
Це озна чає, що 18 років (майже два деся ти літ тя) з точки зору зрос тання 
дохо дів насе лення в цілому втра чено. До того ж ані 10 років еко но міч ного 
спаду, ані наступні дев’ять років еко но міч ного зрос тання не були належ-
ним чином вико рис тані для рест рук ту ри за ції еко но міки та пере ве дення 
її на інвес ти цій но-ін но ва цій ний шлях роз витку. Окремі спроби поста-
вити та роз в’я зу вати такі завдання наштов ху ва лися на при ватні інте реси 
й губилися в загаль ному невпо ряд ко ва ному супе реч ли вому русі.

Зрос тання 2000–2008 рр. мало в основ ному від нов лю валь ний харак-
тер, базу ва лося на вико рис танні ство ре них ще за радянсь ких часів 
потуж нос тей, кон сер ву вало заста рілу вироб ничу струк туру та закріп лю-
вало еко но міку Укра їни як сиро вин ний при да ток до більш роз ви ну тих 
еко но мік. Залу чення іно зем них фінан со вих ресур сів вико рис то ву ва лося 
зде біль шого не на роз ви ток віт чиз ня ного вироб ництва, а на зрос тання 
спо жи вання імпорт них това рів, що ще більше поси лю вало струк турні 
дис про пор ці ї. У цих умо вах нова криза була неми ну чо ю.

У цей же період від бу лася стрімка стра ти фі ка ція в мину лому ега лі тар-
ного сус піль ства. Обра ний хиб ний шлях при ва ти за ції спри чи нив фор му-
вання неефек тив ного влас ника, наці ле ного на при мно ження багатства 
не в резуль таті від тво рю валь ного вироб ни чого про цесу, а в резуль-
таті нових пере роз по діль них актів, у тому числі з дже рел дер жав ного 
бюджету. Нечис ленна група при влас нила значну час тину сус піль ного 
багатства, а біль шість зму шена пра цю вати за мізерну заро бітну плату, 
яка не тільки не дає змоги при дбати житло, авто мо біль тощо, а й не 
забез пе чує нор маль ний про цес від тво рення робо чої сили, а зна чить, і не 
заці кав лює в резуль та тах праці. Отже, поряд з неефек тив ним влас ни-
ком став неефек тив ний пра ців ник. Сфор му ва лися сте рео типи пове дінки 
влас ника і робіт ника, дуже далекі від потреб налаш ту вання ефек тив-
ного вироб ництва. Це є однією з най більш фун да мен таль них про блем 
орга ні за ції еко но міки, що вкрай важко вирі шу є ть ся. На такому еко-
но міч ному й соці аль ному під ґрунті не могло сфор му ва тися дійсно 
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демок ра тичне сус піль ство. Має місце фор маль ний роз ви ток демок ра-
тії, при якому сво бода слова обер та ється повною без від по ві даль ністю за 
ска зане, а фор мально про го ло шені права людини – від сут ністю реаль-
ної мож ли вості їх реа лі за ці ї. Західна демок ра тія спи ра ється на серед ній 
клас, який ста но вить біль шість насе лення, має пар тії, що пред став ля ють 
його інте реси і фор му ють владу. В Укра їні частка сере днь ого класу не 
пере ви щує 15  % насе лення. Він не є біль шістю, не має чіт ких струк ту-
ро ва них уяв лень про свої власні інте реси і полі тич них пар тій, що адек-
ватно їх пред став ля ють. У цих умо вах до влади при хо дять кла но во-олі-
гар хічні групи, які ведуть постійну боро тьбу за при ва ти за цію дер жави 
й вико рис тання дер жав ної машини для вирі шення своїх кла но вих інте-
ре сів, при кри ва ю чись загаль ними фра зами про тур боту про долю народу. 
Вер ховна Рада не при йн яла жод ного закону, а уряд не здійс нив жод них 
захо дів, які б істотно зачі пали інте реси олі гар хіч них кла нів. До того ж 
Укра їна пішла всу пе реч логіці циві лі за цій ного про цесу. Еко но мічне під-
ґрунтя для обо соб лення й фор му вання кла сично наці о наль них дер жав 
давно зникло. Під впли вом інтег ра цій них та гло ба лі за цій них про це сів 
біль шість євро пейсь ких країн від мо ви лася від моне тар ного суве ре ні-
тету, ство рила Євро пейсь кий централь ний банк і спільну валюту. Нині 
здійс ню ються подальші коор ди на ційні та інтег ра ційні кроки в різ них 
сферах.

Укра їні в цих умо вах необ хідно було вирі шу вати подвійне завдання: 
ство рю вати наці о наль ний еко но міч ний ком плекс, одно часно орга нічно 
інтег ру ючи його в загаль ний сві то вий і євро пейсь кий поділ праці на 
сучас ному рівні нау ко во-тех ніч ного й соці аль но-еко но міч ного роз витку. 
Не можна спо чатку ство рити наці о наль ний ком плекс, а потім вбу до ву-
вати його в інтег ра цій ний прос тір, як і навпаки, не буду вати наці о наль-
ний ком плекс, а поклас тися тільки на само плив гло ба лі за цій них тен ден-
цій. Обидва шляхи у своїй само стій ності неефек тивні й руй нівні для 
еко но міки Укра їни. Ці питання мають вирі шу ва тися на еко но міч ному 
й соці аль ному, а не полі тич ному під ґрунті. На жаль, полі тика Укра їни 
в цій царині не буду ва лася на нау ко вому ана лізі й обґрун то ва них виснов-
ках, а вихо дила із суто полі тич них поба жань і суб’єк тив них бачень.

Ра зом з тим інтег ра ція еко но міки Укра їни у сві тову обу мов лю вала 
дедалі більшу її залеж ність від гло баль них тен ден цій, зок рема від роз-
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гор тання сві то вої фінан со во-еко но міч ної кризи, яка впли нула, перш за 
все, на пла тіж ний баланс і ста біль ність наці о наль ної валюти. Різке змен-
шення екс порту, насам пе ред мета лур гій ної і хіміч ної про мис ло вості, 
істотно погір шило стан поточ ного рахунку, а необ хід ність знач них виплат 
за бор го вими зобо в’я зан нями бан ків та інших сек то рів еко но міки – стан 
фінан со вого рахунку пла тіж ного балансу. Пов’я зане зі спа дом вироб-
ництва й деваль ва цією наці о наль ної валюти зни ження реаль них дохо дів 
і значна забор го ва ність фізич них та юри дич них осіб за кре ди тами в іно-
зем ній валюті спри чи нили про блеми у сфері кре ди ту вання і бан ківсь-
кій сис темі. Все це потре бу вало актив них анти кри зо вих захо дів дер жави 
й від по від них кош тів, що, у свою чергу, неми нуче збіль шу вало дефі цит 
державного бюджету та загострювало проблему його покриття. Все це є 
віддзеркаленням викликів, які загрожують національній безпеці України 
і визначаються процесами, що спостерігаються в глобальному світі 
(екзогенні загрози), та внутрішніми тенденціями (ендогенні загрози). 

До найбільш значних екзогенних загроз можна віднести:
• Зростання в Україні і в усьому світі дефіциту стратегічних ресурсів 

(насамперед енергетичних та водних) і їх дедалі більше зосередження в 
країнах, які стають лідерами монопольних та олігопольних угруповань, 
що відкриває останнім нові можливості для здійснення міжнародного 
політичного та економічного диктату.

•   Погіршення екологічної ситуації та зростання ймовірності природних 
і техногенних катастроф.

•  Збільшення кількості країн, які залишилися на узбіччі глобалізації, 
що робить їх психологічно ворожими до навколишнього світу. 

•   Відсутність загальносвітових авторитетних наднаціональних структур.
•  Посилення глобальної конкуренції за інтелектуальні ресурси.
•   Масові захворювання, епідемії, поширення міжнародної злочинності.
•  Зростання зовнішнього інформаційного впливу.
Ендогенні загрози обумовлені як специфікою прояву в Україні 

глобальних процесів, так і суто внутрішніми тенденціями:
– поглиблення прірви між метою і результатами державотворчих 

зусиль;
– моральне, культурне, інтелектуальне, управлінське зубожіння і 

деградація правлячого і підприємницького класів, демонстративне, 
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цинічне зневажання ними правових і моральних норм та вимог суспільства; 
– дегра да ція сис теми дер жав ного управ ління через масш табну коруп-

цію та неком пе тент ність, пере тво рення коруп ції на базо вий соці аль ний 
меха нізм вирі шення сус піль них справ, вико нання бага тьма уря дов-
цями полі ти ками функ цій аген тів зов ні шнь ого впливу, нас лід ком чого 
є масова недо віра до існу ю чих дер жав них інсти ту тів;

– су пе реч ності між зов ні шньою і внут рі шньою полі ти кою дер жави, під-
міна праг ма тич них моти вів зов ні шнь о по лі тич ної і без пе ко вої діяль ності 
іде о ло гіч ними, під по ряд ку вання еко но міч ної скла до вої зов ні шньої діяль-
ності гео по лі тич ним докт ри нам, неви зна че ність із гео по лі тич ним міс цем 
України;

– то тальна криза сус піль ної духов ності і моралі;
– сис темна демо гра фічна криза, зок рема від ста вання Укра їни від 

про від них євро пейсь ких країн за три ва лістю життя насе лення на 13–
15 років, масш табна тру дова еміг ра ція з тен ден ці ями пере рос тання 
в ста ці о нар ну;

– ін фра струк турна та інсти ту ційна невід по від ність еко но міки вимо-
гам часу.

Адап та ція суб’єк тів гос по да рю вання і насе лення до умов кризи дещо 
зни зили гост роту її про явів. З’яв и лися ознаки початку виходу з кризи. 
Але від нов лення може бути здійс нено на різ них заса дах і, від по відно, 
з різ ними перс пек ти вами. В Укра їні, на жаль, існу ють великі ризики 
про дов ження логіки попе ре днього роз витку з нако пи чен ням внут рі шніх 
дис про пор цій і супе реч нос тей. Тоді через пев ний час знову виникне 
криза, але більш руй нів ного харак теру. Інший сце на рій потре бує вива-
же ної, ско ор ди но ва ної соці аль но-еко но міч ної полі тики, спря мо ва ної 
на посту пові зміни в еко но міч ній і соці аль ній струк ту рах та у від тво-
рю валь них про пор ціях. Здійс нити це можна на основі реа лі за ції лібе-
раль но-де мок ра тич них засад у сис тем ній транс фор ма ції сус піль ства. 
Для забез пе чення такого шляху роз витку необ хід ним є наці о наль ний 
кон сен сус щодо вирі шення осно во по лож них проблем.

Ни нішня криза і зміна Пре зи дента Укра їни як поча ток онов лення 
влади дає новий шанс для про ве дення необ хід них сус піль них пере тво-
рень. Якщо він не буде вико рис та ний, то ситу а ція стане дедалі більш 
неконт роль о ва ною з перс пек ти вою втрати всього досяг ну то го.
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1.  ІДЕ О ЛО ГІЯ ТРАНС ФОР МА ЦІЇ  
СУС ПІЛЬ НОГО РОЗ ВИТ КУ

Фор му вання нових під хо дів до соці аль но-еко но міч них пере тво рень має 
спи ра тися як на резуль тати нау ко вого ана лізу влас ної тра єк то рії роз витку, 
так і на уза галь нення сві то вих тен ден цій, вклю ча ючи роз у міння при роди 
сучас ної гло баль ної кризи. Світ всту пає в нову еру, яка буде харак те ри зу ва-
тися знач ним поси лен ням непрог но зо ва ності та неви зна че ності роз витку, 
коли різні кризи будуть постійно вини кати й зни кати в різ них локаль них 
прос то рах сві то вого гос по дарства, пері одично поєд ну ю чись у лан цюги та 
фор му ючи гло бальну кризу. У цих гло баль них коли ван нях стій ким може 
бути тільки такий сус піль ний роз ви ток, який спи ра ється на кон ку-
рен тосп ро можну еко но міку; роз ви не ний внут рі шній ринок; наці о-
наль ний вироб ни чий ком плекс, що все бічно вико рис то вує потен ціал 
транс на ці о наль ного капі талу і гаран тує еко но мічну без пеку кра їни; 
зба лан со вану соці альну струк туру та ефек тивну полі тичну систему.

Ви зна ча ючи стра те гічні під ходи до вибору моделі роз витку Укра їни, 
необ хідно усві дом лю вати факт необ хід ності кар ди наль ної зміни існу ю-
чої логіки сві то вого еко но міч ного зрос тання. Якщо весь світ вийшов би 
на сучас ний рівень спо жи вання США, то ресур сів виста чило б тільки на 
декілька років. Тому сві това спіль нота буде зму шена неза ба ром пере гля-
нути свої уяв лення про про грес і його форми. Тру дова етика, береж ли-
вість, заощад ли вість, раці о наль ність пове дінки зав жди були важ ли вими 
скла до вими фор му вання успіш них гро ма дян і сус пільств. І навпаки, роз-
кіш, над мірне спо жи вання, демон стра тивне багатство, роз рив зв’яз ків 
між сус пільно корис ною діяль ністю і рів нем життя роз бе щу ють інди ві-
дів і сус піль ства, поро джу ють викрив лені потреби й духовне зубо жіння. 
Логіка подаль шого роз витку зму сить світ гар мо ні зу вати сус пільні від но-
сини і став лення сус піль ства до при роди та її ресурсів.

Отже, стра те гія роз витку, орі єн то вана на невтримне зрос тання спо-
жи вання, не має перс пек тив. В Укра їні необ хідно сфор му вати нові 
раці о нальні стан дарти життя, таку модель пове дінки і доб ро буту, 
яка б давала мож ли вості корис ту ва тися всіма бла гами циві лі за ції, 
береж ливо ста ви тися до при роди та її ресур сів, вихо ву вати здо рову, 
осві чену і духовно багату людину. Сер це ви ною цього про цесу має стати 
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фор му вання в сім’ї, школі, тру до вих колек ти вах, гро мадсь ких орга ні за-
ціях, всіх інших спіль но тах здо ро вих потреб та інте ре сів людини, спря-
мо ва них на вияв лення її твор чих здіб нос тей та їх все бічну реа лі за ці ю. 
На цьому базу ється поши рення стан дар тів здо ро вого спо собу життя, 
раці о наль ної еко но міч ної пове дінки і мате рі аль ного доб ро буту. Ство-
рення мате рі аль них та інсти ту цій них умов для віль ного роз витку осо-
бис тості, сво боди під при єм ництва і при ват ного життя пови нно орга-
нічно поєд ну ва тися з вихо ван ням сус піль ної від по ві даль ності людей 
за своє май бутнє, свою діяль ність та її резуль тати. Поряд ність, про фе-
сі о на лізм, куль тура і від по ві даль ність осо бис тості мають куль ти-
ву ва тися сус піль ст вом та уко рі ню ва тися в масо вій сві до мості та 
пове дінці. Рисами сус піль ного життя мають стати вза є мо уз го дження 
соці аль них інте ре сів, функ ці о нальне вза є мо до пов нення та неупе ре дже-
ність у діа лозі між соці аль ними верст вами, соці альна довіра й спільні 
цін ності як під ва лини сус піль ної ста біль ності. Досяг нення цієї мети 
зале жить від опти маль ності спів від но шення під три мання соці аль ного 
порядку за умови одно час ного збе ре ження сво боди. Тобто йдеться 
про забез пе чення без зай вого при мусу впо ряд ко ва ності, долад ності та 
плід ності від но син між різ ними осо бами, спіль но тами, орга ні за ці ями 
та інсти ту ці ями в межах сус піль ства задля умож лив лення його вижи-
вання та роз витку. Це зумов лює необ хід ність удо ско на лення існу ю чої 
сис теми сус піль них інсти ту тів: пра вил, норм, зако нів, уста нов та 
інших соці аль них утво рень, що регу лю ють пове дінку людей, суб’єк-
тів гос по да рю вання та інших форм сус піль ної діяль ності. Перш за 
все, це сто су ється пошуку опти маль них спів від но шень функ цій дер-
жави та ринку і меха ніз мів їх вза є мо ді ї.

У сучас ному світі рин кові сили і дер жава утво рю ють дві опори, два 
крила, без яких посту паль ний рух сус піль ства є немож ли вим. Питання 
про пріо ри тет ність чи вер хо венство їх неко ректне, оскільки і дер жава, 
і ринок вико ну ють свої спе ци фічні функ ції, які замі нити ніхто не може 
і без яких досягти зба лан со ва ного роз витку немож ливо. Сус піль ний 
роз ви ток на сучас ному етапі вихо дить далеко за межі рин ко вих зако нів 
орга ні за ції еко но міч ного життя, а частка сус піль них благ, вироб ництво, 
роз по діл, обмін і спо жи вання яких не може регу лю ва тися суто рин ко-
вими прин ци пами, невпинно зростає.
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Гар мо ні за ція функ цій дер жави і ринку на нових заса дах – ключ до 
вирі шення бага тьох сус пільно важ ли вих про блем: опти мі за ції обся-
гів і струк тури дер жав ного бюджету, під ви щення ефек тив ності 
діяль ності орга нів дер жав ної влади, забез пе чення гро ма дян якіс ними 
сус піль ними бла гами, подо лання коруп ції, зба лан су вання регу лю ючих 
функ цій дер жав них і сус піль них інсти ту цій між собою і з інте ре-
сами суб’єк тів еко но міч ної діяль ності та громадян.

Ви рі шити цілу низку таких склад них про блем сус піль ного роз-
витку можна лише спи ра ю чись на заці кав ле ність і актив ність гро ма дян. 
Без цього всі добрі наміри й амбітні завдання зали шаться тільки поба-
жан нями. Тому зусилля нової влади пови нні бути спря мо вані на ство-
рення умов для актив ного фор му вання інсти ту тів гро ма дянсь кого 
сус піль ства, спри яння залу ченню най шир шого кола гро ма дян до роз-
в’я зання своїх влас них та сус піль них про блем. Це спри я тиме, з одного 
боку, подо ланню утри мансь ких настроїв, з іншого – конт ролю над діяль-
ністю орга нів дер жав ної влади.

Важ ливе зна чення для поси лення вза є мо зв’язку гро ма дян і дер жави, 
роз витку гро ма дянсь кого сус піль ства має під ви щення рівня про зо рості 
діяль ності орга нів дер жав ної влади, еко но міч них суб’єк тів і сус піль-
них інсти ту цій, від кри тості та доступ ності інфор ма ції про влас-
ність та резуль тати еко но міч ної діяль ності. Гро мадсь кість має 
право знати, чи все від бу ва ється від по відно до чин них зако нів Укра їни 
і чи ніхто не при влас нює собі майно й доходи поза пра во вим полем. 
Невід’єм ною умо вою здійс нення таких дов го стро ко вих пере тво рень 
є ста нов лення ефек тив ної сис теми добору, під го товки і про су вання 
кад рів. Якщо на всі дер жавні посади будуть при хо дити порядні, про фе-
сійні, доста тнь о осві чені й досвід чені, куль турні, толе рантні пра ців ники, 
які отри му ва ти муть належну оплату своєї праці, мати муть від по від ний 
ста тус і повагу сус піль ства, то вирі шення завдань дер жав ної влади буде 
гаран то ва ним.

Се ред клю чо вих про блем сус піль ного онов лення прин ци пове зна-
чення має подо лання «родо вої трав ми» при ва ти за ції, що сфор му вала 
неефек тив ного влас ника, спри чи нила над мірну кон цент ра цію ресур сів 
у руках неве ли кої групи, поро дила олі гар хічні клани й масове зубо жіння, 
соці альне напру ження і полі тичне про ти сто яння. Зво рот ною сто ро ною 
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неефек тив ного влас ника є від сут ність ефек тив ного пра ців ника. Цьому 
сприяє штучне зани ження вар тості робо чої сили, неефек тивні моти ва-
ційні меха нізми, збе ре ження (і навіть поси лен ня) пси хо ло го-по ве дін ко-
вих сте рео ти пів пасив ного став лення до роботи. Для під ви щення ефек-
тив ності вклю чення людей, зок рема молоді, у сус пільне життя за умов 
доко рін них пере тво рень необ хідне масове поши рення успіш них соці-
аль них прак тик, взір ців пове дінки та жит тє вих стра те гій. Мож ли вості 
для пов но цін ного залу чення гро ма дян в еко но мічне, соці альне й полі-
тичне життя влас ного сус піль ства мають роз ши рю ва тися. Необ хідне 
визна чення та уста лення на сус піль ному рівні вираз них умов висхід ної 
соці аль ної мобіль ності на заса дах дійс ного внеску особи в роз ви ток 
сус піль ства. Від сут ність мож ли вос тей кар’єр ного зрос тання акту а лі зує 
від чуття соці аль ної неспра вед ли вості та ство рює загрозу соці аль них 
про ти сто янь. Від по відно необ хідно забез пе чити не лише тру дову зайня-
тість насе лення, а й перс пек тиви соці аль но-про фе сій ного зрос тання для 
най більш актив них пра ців ни ків. У першу чергу непри пус тиме зни ження 
від чуття своєї затре бу ва ності най більш ква лі фі ко ва ними та осві че ними 
пра ців ни ка ми.

Нас лідки руй нів ної при ва ти за ції не можна випра вити зво рот ним 
шля хом від бору отри ма ної поза пра во вим полем влас ності. Потрібно 
під вести риску під прой де ними ета пами при ва ти за ції, про вести за 
зако ном лега лі за цію майна на при йн ят них для влас ни ків і сус піль-
ства пра во вих і фінан со вих заса дах, і далі йти шля хом кори гу вання 
роз по ділу і спе ци фі ка ції прав влас ності в про цесі вдос ко на лення всієї 
сис теми пра во від но син. Це істотно змен шить транс ак ційні витрати 
і згідно з від о мою тео ре мою Коуза буде вести до більш ефек тив ного роз-
мі щення ресур сів неза лежно від почат ко вого роз по ділу прав влас ності. 
Таким чином, ресурси знай дуть своїх ефек тив них влас ни ків, від по відно 
будуть транс фор му ва тися пове дінка суб’єк тів гос по да рю вання і пра ців-
ни ків, моти ва ційні меха нізми та роз по діл дохо дів. Цим зумов лю ється 
зміст модер ні за ції всіх скла до вих еко но міч ної сис теми і соці аль но-еко-
но міч ної політики.

Важ ли вими еле мен тами такої модер ні за ції є реформа подат ко вої 
сис теми, яка б змен шу вала подат ко вий тиск на гро ма дян з низь-
ким і серед нім достат ком, малий і серед ній біз нес, сти му лю вала 
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запо чат ку вання нового біз несу та інно ва цій і в той же час за про гре-
сив ною шка лою опо дат ко ву вала б високі доходи, роз кіш, демон стра-
тивне спо жи вання тощо. Модер ні за ція сис теми опо дат ку вання також 
має забез пе чити ефек тивне подат кове наван та ження як чин ник кон ку-
рен тосп ро мож ності еко но міки, з одного боку, та ефек тив ний пер вин-
ний роз по діл дохо дів як чин ник міні мі за ції вто рин ного пере роз по ділу 
у вигляді соці аль них допо мог, пільг, суб си дій тощо – з іншого. Гро шо-
во-кре дитна полі тика має бути ско ор ди но ва ною з бюджет ною і еко но-
міч ною в цілому та спря мо ва ною не тільки на ста біль ність гривні, 
а на моне тарне забез пе чення інвес ти цій но-ін но ва цій ного роз витку 
еко но міки через спе ці а лі зо вані бан ківські та фінан сові уста нови, 
інсти тути роз витку і від по відні меха нізми. Доско на лі ший меха нізм 
гос по да рю вання ство рить мож ли вість про во дити струк турні еко но-
мічні транс фор ма ції, онов лення вкрай зно ше них основ них фон дів, 
фор му вання нових тех но ло гіч них укла дів, опти мі за цію еко но міч них 
про пор цій між дер жав ною і при ват ною влас ністю, вироб ницт вом, 
спо жи ван ням і нако пи чен ням, про дук тив ністю та опла тою праці, 
роз вит ком різ них видів еко но міч ної діяль ності. Поєд нання потен ці а-
лів бюджет ної, гро шо во-кре дит ної, інно ва цій но-ін вес ти цій ної та інших 
скла до вих соці аль но-еко но міч ної полі тики дасть сине ргіч ний ефект 
у забез пе ченні фор му вання і вико нання загаль но на ці о наль них ком-
плекс них про грам «Жит ло», «Раці о нальне хар чу ван ня», «Здо ро вий спо-
сіб жит тя», «Доро ги», «Транс порт» та ін.

Роз в’я зання цих завдань одно часно роз ви ва тиме внут рі шній ринок. 
Важ ли вою функ цією дер жави є під тримка кон ку рент ного сере до вища, 
що дає змогу, з одного боку, забез пе чити рівні умови для всіх суб’єк тів 
гос по да рю вання, вклю ча ючи іно зем них, з іншого – регу лю вати всі про-
цеси таким чином, щоб сфор му вати наці о наль ний гос по дарсь кий ком-
плекс, орга нічно інтег ро ва ний у сві то вий і євро пейсь кий поділ праці. 
Дер жавна полі тика має бути під по ряд ко вана завдан ням модер ні за ції 
сус піль ства, запо бі гати декла ру ванню еко но мічно необ ґрун то ва них 
дер жав них зобо в’я зань та залеж ності еко но міч ного роз витку від 
полі тич них циклів.

Ви хо дячи з таких завдань необ хідно про во дити і полі тичні реформи. 
В Укра їні, на жаль, і досі не існує реаль них умов вико нання дер жа вою 
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функ цій пред став ника інте ре сів біль шості, а навпаки, є пере д у мови 
для вико рис тання дер жави як інстру мента забез пе чення кла но во-
гру по вих інте ре сів. Як же в цих умо вах можна ско рис та тися дер жав-
ною маши ною в інте ре сах сус піль ства? Є два владні суб’єкти, які оби-
ра ються наро дом і за ідеєю мають вира жати його інте реси – Вер ховна 
Рада і Пре зи дент Укра їни. Вер ховна Рада за від сут ності потуж ного сере-
днь ого класу пере тво ри лася в місце з’я су вання кор по ра тив но-гру по вих 
інте ре сів, супе реч нос тей і пошуку кла но вих комп ро мі сів. Вона не спро-
можна стати про від ни ком демок ра тії і сус піль них інте ре сів. І справа 
не в конк рет них осо бис тос тях, а в уко рі не ному порядку, що обу мов ле-
ний ста ном сус піль ства. Тому суто пар ла ме нтсь кий шлях роз витку 
демок ра тії на сучас ному етапі для нас є хоч і бажа ним, але реально 
нездійс нен ним – це дов гий, супе реч ли вий, конф лікт ний шлях з неви зна-
че ним резуль та том. Пре зи де нтсь кий шлях роз витку демок ра тії пов’я-
за ний з небез пе кою того, що Пре зи дент може стати одно осо бо вим вті-
лен ням інте ре сів одного з кла нів. Є ризики саме такого роз витку подій. 
Але є й реальні шанси того, що Пре зи дент стане про від ни ком інте ре сів 
сус піль ства, що при несе йому народне визнання і забез пе чить належне 
місце в істо рі ї. Це ваго мий сти мул, щоб при свя тити роки пере бу вання на 
вищій дер жав ній посаді вирі шенню саме цих завдань. У такій ситу а ції 
вирі шаль ним фак то ром стає осо бис тість Пре зи ден та.

До свід модер ні за ції різ них сус пільств свід чить, що досить часто вона 
здійс ню ва лась авто ри тар ними ліде рами. Але немає випад ків здійс нення 
успіш ної модер ні за ції ліде рами, які не роз у мі ють адек ватно того, що 
і для чого вони роб лять, не мають належ ної полі тич ної волі та під тримки. 
Тому Пре зи дент мусить добре роз у міти і від чу вати, у чому поля га-
ють істо ричні та акту альні інте реси народу; стати вті лен ням все-
на род ної волі та витри ва лості в про ве денні реформ; при тя гу вати 
і згур то ву вати навколо себе людей, здат них вирі шу вати постав лені 
завдання. Якщо ці умови наявні, то шанси є. Але це тільки один бік 
справи. Дру гий – це іні ці а тива гро ма дян, які почи на ють роз у міти, 
що без їх актив ної роботи над вирі шен ням влас них і сус піль них про-
блем ніякого успіху бути не може. Пре зи дент має сти му лю вати актив-
ність гро ма дян і спи ра тися на неї, а гро ма дяни – роз у міти (і по змозі 
під три му ва ти) зусилля Пре зи дента. Це шлях одно час ного роз витку гро-
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ма дянсь кого сус піль ства й об’єд нання влади і народу. Саме так: зустріч-
ний тиск із самого низу й із самого верху, який пере струк ту ро вує сус-
пільні від но сини в інте ре сах біль шості. Це демок ра тія, яка міс тить 
у собі демок ра тично отри мані авто ри тарні пов но ва ження, і авто ри та-
ризм, який реа лі зує демок ра тичні засади. Такий спо сіб реа лі за ції демок-
ра тії має вклю чати додат кові меха нізми пря мого спіл ку вання Пре зи дента 
і народу (рефе рен думи, зустрічі з впли во вими гро мадсь кими орга ні за ці-
ями і т. ін.), народ ного та пар ла ме нтсь кого конт ролю. Роз по чати можна 
зі спроби від мо ви тися від попра вок до Кон сти ту ції Укра їни 2004 р. 
і повер нення до моделі із силь ними пре зи де нтсь кими пов но ва жен нями. 
Одно часно має бути роз по чата робота над новою Кон сти ту цією Укра їни, 
яку необ хідно вести пара лельно з нароб кою про ек тів пра во вої реформи, 
реформи сис теми дер жав ного управ ління, роз витку гро ма дянсь кого сус-
піль ства і міс це вого само вря ду вання. Пра вова сис тема Укра їни роз ба-
лан со вана й супе реч лива, а пра во вий нігі лізм став нор мою діяль ністю як 
влад них струк тур, так і суб’єк тів гос по да рю вання та гро ма дян. Скла лася 
ситу а ція, коли будь-яка дія може від по ві дати одному закону та пору-
шу вати норми іншого. Це ство рює умови для суб’єк ти візму й сва вілля 
сило вих струк тур і орга нів пра во суддя, з одного боку, і без прав ності та 
пра во вої неза хи ще ності гро ма дян і суб’єк тів гос по да рю вання – з дру-
гого. Тому одним з невід клад них завдань є від нов лення засад закон-
ності та пра во по ряд ку.

По даль ший шлях роз бу дови демок ра тич ної дер жави – це шлях вті-
лення в життя прин ци пів наро до владдя, соці аль ної спра вед ли вості та 
закон ності. Ці прин ципи орга нічно поєд ну ються і пере хре щу ються 
з прин ци пами соці аль ного рин ко вого гос по дарства, до яких від но сять 
осо бисту сво боду, соці альну спра вед ли вість і еко но мічну діє здат ність. 
Такі засади роз витку уза галь нено можна оха рак те ри зу вати як лібе раль-
но-де мок ра тичні. Лібе ральні основи віль ного роз витку особи мають 
обо в’яз ково реа лі зу ва тись у сус піль стві, яке йде демок ра тич ним шля-
хо м. Але вті лення їх у тех но ло гічні, еко но мічні, соці альні, полі тичні, 
пси хо ло гічні, мен тальні та інші реа лії сучас ного сус піль ства може 
давати різні резуль тати, у тому числі й такі, що супе ре чать лібе раль ним 
прин ци пам, що і від бу лося, в Укра їні. Так, без лібе ра лі за ції гос по дарсь-
кого життя на початку 90-х років уза галі немож ливо було б сфор му вати 
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рин кову еко но міку як основу для подаль шого еко но міч ного про гресу, 
але й над мірне роз ша ру вання сус піль ства, зрос тання роз риву між бід-
ними та бага тими – це одно часно нас лідки лібе ра лі за ції, які супе ре чать 
її вихід ним прин ци пам. Тому лібе ральні засади мають бути реа лі зо вані 
щодо всього сус піль ства. А це озна чає, що сво бода особи має обме жу-
ва тися тоді, коли вона пору шує інте реси сус піль ства, але й інте реси 
сус піль ства мають обме жу ва тися непо руш ними пра вами особи. Пошук 
такого балансу є сут ністю сучас ного демок ра тич ного роз витку. Поєд-
нання лібе раль них засад з демок ра тич ними інте ре сами біль шості можна 
було б назвати демок ра тич ним або сус піль ним лібе ра ліз мом. Саме до 
такого лібе ра лізму ево лю ці о ну ють сучасні лібе рали. Під бага тьма їхніми 
нетра ди цій ними вимо гами могли б під пи са тись і соці ал-де мок рати, а це 
шлях до сус піль ного кон сен сусу на вимогу часу.

В уза галь не ному плані пер шо чер го вими завдан нями, на яких необ-
хідно скон цент ру вати зусилля влади і сус піль ства, є:

– від хід від сфор мо ва ної асо ці аль ної до соці ально орі єн то ва ної рин-
ко вої еко но міки, що дасть мож ли вість вико рис тати ресурси в інте ре сах 
усього сус піль ства, а не окре мих висо ко до хід них груп (до 10  % насе лен-
ня), що ско рис та лися резуль та тами попе ре дніх транс фор ма цій них змін;

– по до лання існу ю чого роз колу в укра ї нсь кому сус піль стві, еліті та 
полі ти кумі, що закладе основу для досяг нення через меха нізми сус піль-
них дис ку сій єдності погля дів на модер ні за ційну стра те гію від по відно 
до мож ли вос тей усієї нації;

– по зи ці о ну вання кра їни її елі тою та інсти ту тами влади в гло баль ному 
прос торі, що швидко змі ню ється, і пошук тра ек то рії влас ного істо рич-
ного роз витку з ура ху ван ням того, що світ, незва жа ючи на стрімке еко но-
мічне зрос тання в дру гій поло вині ХХ ст., має над зви чайну еко но мічну 
нерів ність, масову бід ність і від по відно від мін ність у філо со фії й іде о ло-
гії пове дінки, що загост рило про блеми наці о на лізму, теро ризму, нар ко ма-
нії, збіль шення рівня захво рю ва ності, у тому числі пси хіч них роз ла дів та 
зрос тання чисель ності зне до ле них людей навіть у бага тих країнах;

– но вий полі ти ко-еко но міч ний курс Укра їни, засно ва ний на лібе раль-
но-де мок ра тич них заса дах, що поєд ну ють сво боду осо бис тості, інно-
ва ційне під при єм ництво на основі під ходу «чим більше і краще пра-
цюєш – тим більше зароб ля єш» з інте ре сами всієї спіль но ти;
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– пе ре бо рення недо віри, емо цій но-пси хо ло гічна мобі лі за ція гро ма-
дян; об’єд нання сус піль ства навколо спіль ної мети – влас ної модер ні за-
ції задля заво ю вання гід ного місця у сві то вому спів то ва ристві; 

– утво рення в масо вій сві до мості пере кон ли вого, при ваб ли вого та 
над и ха ю чого образу май бу тньої України.

Важ ли вим є нау ко во-праг ма тич ній під хід до реа лі за ції іде о ло гі ї. 
Його від сут ність є однією з голо вних при чин нере а лі зо ва ності жод ної 
з бага тьох ство ре них про грам. Якби уда лося вті лити хоч саму най гіршу 
з кон цеп цій, що про по ну ва лися, то сус піль ство було б в значно кра щому 
стані. Це пояс ню ється тим, що іде о ло гічні під ходи, кон цеп ції і про-
грами давали образ май бу тнь ого і зміст пере тво рень, необ хід них для 
досяг нення мети, але не від по ві дали на питання, а чи є в сус піль стві 
суб’єкти, що за своїм міс цем у сис темі сус піль ного від тво рення заці-
кав лені у вирі шенні постав ле них завдань і здат них їх вирі шу вати? 
Адже без від по віді на це питання всі про грами зали ша ються пус тими 
мрі ями. Пар ла мент, напри клад, не при йняв жод ного закону щодо опо-
дат ку вання неру хо мого майна, хоч про ек тів було дуже багато. Цей закон 
зачі пає інте реси бага тих людей і кла но во-олі гар хіч них груп, які в пар-
ла менті ста нов лять біль шість. Тому вони бло ку ють вирі шення цього 
питання.

З огляду на таку ситу а цію, необ хідно мати не тільки іде о ло гію 
і про граму, а й конк ретні меха нізми поетап ного вза є мо зв’я за ного 
вирі шення кож ної стра те гіч ної про блеми. Потрібно на основі соці-
о ло гіч них дослі джень та інших мето дів вивчення настроїв народу від-
слід ко ву вати думку широ кої гро мадсь кості з при воду важ ли вих питань 
сус піль ного роз витку, вести від криту і про зору полі тику, висту пати 
з роз’яс нен нями й комен та рями до дій влади, постійно під три му вати 
кон такти з гро мадсь кими орга ні за ці ями і спи ра тися на їх під тримку. 
Здійс ню вати постій ний тиск на пар ла мент з боку орга ні зо ва них вибор-
ців і гро мадсь кості та Пре зи дента, що посту пово згур тує навколо себе 
поряд них і про фе сій них людей і cфор мує чесну владу. У кож ному 
випадку оці ню вати, який крок у виб ра ному напрямі можна здійс нити 
сьо го дні, а який потре бує додат ко вої під го тов ки.
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2.  ПОЛІ ТИЧНІ ТА ДЕР ЖАВ НО-ПРА ВОВІ 
ПЕРЕ ТВО РЕН НЯ

Сві то вий досвід дово дить, що ста біль ність і ефек тив ність полі тич-
ної сис теми зале жить від циві лі зо ва ної полі тич ної кон ку рен ції, роз ви-
не ної полі тич ної куль тури еліти та гро ма дянсь ких якос тей насе лення. 
Іншими сло вами – від рівня демок ра ті ї. Реальна демок ра тія забез пе чує 
якісне уря ду вання, а не навпаки. В основі наших про блем у сфері дер-
жав ного будів ництва, функ ці о ну вання орга нів влади, викрив лень полі-
тич ного життя вза галі – саме брак демок ра ті ї. Це є той показ ник, за яким 
ми маємо най менше досяг нень за роки неза леж ності й особ ливо від-
чутно від ста ємо від Європи. Про блема ста нов лення реаль ної демок ра-
тії, крім нор мот вор чого та струк ту рот вор чого, має й сус піль но-по лі тич-
ний вимір – здат ність влад них струк тур і полі тич них акто рів на прак тиці 
дотри му ва тися прин ципу вер хо венства права і чин них зако нів та наяв-
ність у гро ма дян нави чок та волі обсто ю вати свої права. Дійсне поси-
лення дер жави мож ливе лише через поси лення гро ма дянсь кого сус піль-
ства. Сильна ефек тивна влада має фор му ва тись і може існу вати лише за 
умов віль ної полі тич ної кон ку рен ції та сус піль ного контролю.

Перс пек тива укра ї нсь кого сус піль ства без по се ре днь о зале жить від 
того, як швидко буде усві дом лена необ хід ність ефек тив ного полі тич-
ного керів ництва і ком пе тент ного дер жав ного управ ління: без цього 
немож ливо спо ді ва тися на про су вання Укра їни задек ла ро ва ним шля-
хом до демок ра тії, пра во вої дер жави і віль ної еко но міки. З ура ху ван ням 
сучас них сві то вих кри зо вих тен ден цій, поси лення гло баль ного кон ку-
рент ного про ти сто яння на еко но міч ному, нау ко во-тех но ло гіч ному, енер-
ге тич ному ґрунті, необ хід ним є забез пе чення наступ ності, сис тем ності 
і послі дов ності в пла ну ванні й реа лі за ції дер жав ної полі тики, спря му-
вання її на захист наці о наль них інте ре сів, реа лі за цію перс пек тив них 
напря мів еко но міч ного, сус піль но-по лі тич ного, соці аль ного, етно куль-
тур ного розвитку.

2.1. Транс фор ма ція полі тич ної сис теми Укра ї ни
Транс фор ма ція полі тич ної сис теми Укра їни в реаль них умо вах сьо-

го дення має бути спря мо вана на вироб лення (на основі кон сен сусу між 
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основ ними полі тич ними сила ми) діє здат ної, кон со лі до ва ної влади, подо-
лання про ти сто яння між її гіл ками, пошук опти маль них шля хів від но син 
між центром і регі о нами. Осно вою даного про цесу має стати здійс нення 
кон сти ту цій ної реформи. Це над асть мож ли вість прин ци пово зміс тити 
акцент з поділу влади між її різ ними гіл ками на їх вза є мо дію:

– ви зна чити опти мальну роль інсти туту Пре зи дента Укра їни в полі-
ти ко-пра во вій системі;

– по до лати кризу укра ї нсь кого пар ла мен та риз му;
– вре гу лю вати про блеми регі о наль ного й міс це вого само вря ду вання, 

діяль ності тери то рі аль них громад.
Най більш імо вір ним у сучас них умо вах може стати полі тич ний кон-

сен сус на основі кон сти ту цій ного закріп лення прин ци пів пре зи де нтсь-
ко-пар ла ме нтсь кої полі тич ної сис теми, роз бу дови єди ної, силь ної вер-
ти калі влади. У кон тексті орга ні за ції вико нав чої влади значна час тина 
полі тич ної і нау ко вої еліти як полі тич ного іде алу роз гля да ють пре м’єр-
пре зи де нтську форму прав ління (ана лог – Німеч чи на), яка, на їхню 
думку, більше від по ві дає заса дам демок ра тич ного розвитку.

Кон сти ту ційне роз ме жу вання пов но ва жень у три кут нику Пар ла-
мент – Пре зи дент – Уряд та пра во вий ста тус централь них орга нів вико-
нав чої влади мають вста нов лю ва тися кон сен су сом полі тич них сил. 
Кон сен сус закріп лю ється в спе ці аль них зако но дав чих актах: законі про 
Пре зи дента, законі про Кабі нет Мініст рів Укра їни, законі про Вер ховну 
Раду Укра їни (Рег ла менту для забез пе чення її ефек тив ної про це су аль ної 
діяль ності як єди ного зако но дав чого органу кра їни на сьо го дні недо с-
та тнь о).

Важ ли вим є досяг нення чіт кості в кон сти ту цій ному роз по ділі пре ро-
га тив і пов но ва жень між гіл ками влади. Проте в Кон сти ту ції закла дено 
конф лікт ність між вироб лен ням внут рі шньої і зов ні шньої полі тики. 
Нечіт кість щодо права на пре ро га тиву у визна ченні напряму зов ні шньої 
полі тики пере шко джає її узго дженню з внут рі шньою полі ти кою і тим 
самим усклад нює роботу меха ніз мів полі тич ної влади й дер жав ного 
управ лін ня.

За існу вання пре зи де нтсь кої рес пуб ліки внут рі шня і зов нішня полі-
тика дер жави визна ча ється Пре зи ден том і здійс ню ється через очо лю ва-
ний ним уряд. У разі пар ла ме нтсь кої або змі ша ної полі тич ної сис теми 
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засади внут рі шньої і зов ні шньої полі тики мають корес пон ду ва тися 
з полі тич ним кур сом пар ла ме нтсь кої біль шості, яка фор мує уряд і несе 
від по ві даль ність за нього. Від по відно, саме пар ла ме нтсь кій біль шості 
нале жить пре ро га тива подання засад на роз гляд Вер хов ною Радо ю. 
Неза лежно від уст рою полі тич ної сис теми, гілка влади, яка без по се ре-
днь о здійс нює зов нішню полі тику, зобо в’я зана під по ряд ко ву вати свої дії 
заса дам, визна че ним Вер хов ною Радо ю. Тільки в такий спо сіб можна 
забез пе чити узго дже ність внут рі шньої і зов ні шньої політики.

За сади внут рі шньої і зов ні шньої полі тики є чин ними тільки на час 
існу вання уряду, утво ре ного пар ла ме нтсь кою біль шістю, або на час існу-
вання самої пар ла ме нтсь кої біль шості. Неми ну чість пері одич них змін 
у кон фі гу ра ції пар ла ме нтсь кої біль шості та уря дів потре бує спе ці аль ної 
про це дури при ско ре ного і спро ще ного при йн яття від по від ного закону – 
напри клад, без попе ре днього роз гляду в комі те тах і з пер шого читання.

2.2. Роз ви ток пар ла мен та риз му
Пар ла мен та ризм, попри його оче видну кризу в Укра їні, будь-яким 

чином не має зазна вати обме жень – адже саме ідеї пар ла мен та ризму 
сприй ма ються як ознака сус піль ного про гресу. Голо вним напря мом 
рефор му вання укра ї нсь кого пар ла мен та ризму має стати кон сти ту ційне 
обме ження впливу полі ти ко-фі нан со вих груп. На зако но дав чому рівні 
пови нні бути визна чені пра вила рег ла мен та ції впливу біз несу на полі-
тику (Закон про лобізм, низка анти ко руп цій них зако нів), що уне мож ли-
вить отри мання полі тич ної ренти.

Пер шо чер гове зна чення має вироб лення і кон сти ту ційне закріп лення 
в діяль ності Вер хов ної Ради Укра їни меха ніз мів полі тич ної комп ро міс-
ності, запо бі гання полі тич ним конф лік там. Саме тому нагаль ним завдан ням 
є при йн яття Закону «Про опо зи ці ю». Так, варі ан том узго дження пози цій 
пар ла ме нтсь кої біль шості і пар ла ме нтсь кої мен шості може бути визна чення 
пере ліку най важ ли ві ших питань, за якими про во диться роз дільне голо су-
вання все ре дині біль шості і все ре дині мен шості, і рішення вва жа ється при-
йн я тим, якщо воно здо було під тримку в обох час ти нах пар ла мен ту.

Для упо ряд ку вання зако но давства необ хід но:
– про вести повну реві зію існу ю чого зако но давства, виок ре мивши 

масиви чин них і нечин них актів та тих, що при пи нили дію;
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– за резуль та тами реві зії зако но давства здійс нити ана ліз чин них зако-
но дав чих актів і під го ту вати про граму зако но дав чих робіт сто совно упо-
ряд ку вання зако нів України;

– ух ва лити вка зану про граму пар ла мен том і дору чити пар ла ме нтсь-
ким комі те там внести від по відні зако но про екти на роз гляд Вер хов ної 
Ради України.

Вкрай необ хідно внести зміни до тех но ло гії під го товки зако но про-
ек тів, перед ба чивши обо в’яз кове залу чення до цієї роботи неза леж них 
екс пер тів. Саме тому голо вну увагу необ хідно скон цент ру вати на про-
цесі під го товки про екту закону, яка пере дує його роз гляду в сесій ній 
залі.

Іс ну ю чий пар ла ме нтсь кий рег ла мент пере біль шує зна чення пле нар-
ного засі дання у вироб ленні закону, абсо лю ти зує роль народ ного депу-
тата як суб’єкта права зако но дав чої іні ці а тиви в зако но дав чому про цесі, 
недо ста тнь о дифе рен ціює під хід до різ них за зміс том, фор мою і зна чен-
ням про ек тів. Голо вне при зна чення народ ного депу тата в зако но дав чому 
про цесі поля гає у вислов ленні ним сус піль но-по лі тич ної пози ції щодо 
конк рет ного закону в про цесі його під го товки та обго во рення і ухва-
лення, а питання юри дич ної тех ніки – справа про фе сі о на лів-юрис тів (до 
яких значна біль шість народ них депу та тів не нале жить).

Важ ли вим момен том є узго дження закону, що при йма ється, з існу ю-
чим зако но давст вом, вве дення нових зако нів у дію. Однак рег ла ментні 
вимоги сто совно порядку тре тього читання зако но про ек тів пар ла мен том 
прак тично ігно ру ю ться. Необ хідно раці о на лі зу вати завер шальну фазу 
роз гляду зако нів, пов’я зану з при йн ят тям закону в цілому, перед ба чити 
більш жорсткі вимоги до при кін це вих та пере хід них поло жень закону.

Під ви щення ефек тив ності пар ла ме нтсь кого конт ролю потре бує обо-
в’яз ко вого схва лення Про грами діяль ності уряду пар ла мен том. Потрібно 
пере гля нути фор мат про ве дення пар ла ме нтсь ких слу хань, запро ва-
дити моні то ринг вико нання реко мен да цій слу хань. Має бути ство рена 
належна пра вова основа для діяль ності слід чих комі сій. Пов но ва ження 
і засади вза є мо дії Рахун ко вої палати з іншими орга нами влади пови нні 
чітко визна ча тися законом.
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2.3. Модер ні за ція вибор чої сис те ми
Ре фор му вання полі тич ної сис теми вима гає ста бі лі за ції вибор чого 

зако но давства на основі при йн яття Вибор чого кодексу. Зок рема, варто 
роз вести у часі вибори до Вер хов ної Ради і вибори до міс це вих рад разом 
з чіт кою фік са цією дат вибо рів і засте ре жен ням, що поза чер гові вибори 
не змі ню ють дат чер го вих вибо рів. Ана ло гіч ним чином необ хідно вста-
но вити раз і назавжди за аме ри кансь ким зраз ком прин цип при зна чення 
дати пре зи де нтсь ких вибо рів і дати вступу ново об ра ного Пре зи дента на 
посаду із засте ре ження, що затримка зі всту пом на посаду не ска со вує 
визна че ного порядку.

На пар ла ме нтсь ких вибо рах опти маль ною вида ється сис тема від кри-
тих пар тій них спис ків у 27 окру гах (від по відно до чин ного адмі ніст ра-
тив но-те ри то рі аль ного уст рою). Ця модель спро щує вза є мо від но сини 
між вла дою та пред став ни ками опо зи цій них полі тич них сил, які менше 
зале жать від міс це вого адмі ніст ра тив ного ресурсу.

По трібна також дифе рен ці а ція вибор чого бар’єра для полі тич них 
пар тій і для полі тич них бло ків (як варі ант – 3  % для пер ших і 5  % – для 
дру гих), а неви бо рені ман дати доцільно роз по ді ляти серед пере мож ців 
за моди фі ко ва ним мето дом Сен-Лаге (три сту пе нева скан ди навська сис-
тема роз по ділу пар ла ме нтсь ких місць, яка перед ба чає іден ти фі ка цію 
народ ного депу тата за пар тій ною озна кою та вра хо вує кіль кість голо сів, 
пода них за кож ного кан ди да та).

Вкрай необ хідно змі нити пар тійну сис тему вибо рів до міс це вих орга-
нів влади (почи на ючи з рівня міста облас ного під по ряд ку вання і райо ну) 
на мажо ри тарну і одно часно повер нути інсти тут неза леж ного (поза пар-
тій но го) кан ди дата, який може бути вису ну тий зако но давчо визна че ною 
кіль кістю виборців.

В укра ї нсь ких умо вах доцільно запро ва дити дво ту рові мажо ри тарні 
вибори мерів і сільсь ких голів, від но вити прин ципи тери то рі аль ного 
пред став ництва до облас них і район них рад. До облас них рад реко мен-
ду ється оби рати рівну кіль кість депу та тів від міст облас ного під по ряд-
ку вання і райо нів, а до район них рад – від міст район ного зна чення, сіл 
і сільсь ких рад.

За про ва дження модер ні зо ва ної про пор цій ної сис теми спри я тиме 
біль шій репре зен та тив ності полі тич ного спектра в коле гі аль них орга-
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нах, а вве дення мажо ри тар ної сис теми на міс це вому рівні – поси ленню 
керо ва ності міс це вої влади та від по ві даль ності перед вибор цями та 
конт ролю з боку громадян.

2.4. Опти мі за ція пар тій ної сис те ми
Важ ливе зна чення має подаль ший роз ви ток і вдос ко на лення бага то-

пар тій ної сис теми як основи полі тич ного плю ра лізму сус піль ства, голо-
вного ресурсу демок ра тич них пере тво рень. Як демон стру ють соці о ло-
гічні дослі дження, довіра до інсти туту полі тич них пар тій пада є. Якщо 
1991 р. на користь бага то пар тій ної сис теми вислов лю ва лася біль шість 
гро ма дян, то нині – менше тре тини. Про цес демок ра тич них пере тво рень 
здійс ню ється супе реч ливо і непо слі довно. Саме тому сьо го дні спо сте рі-
га ються небез печні тен ден ції від тво рення в масо вій сві до мості архе ти пів 
патер на лі стсь кої авто кра ті ї. За та ких умов самі зусилля дер жави, спря-
мо вані на рефор му вання полі тич ної сис теми, під тримку реаль ної бага-
то пар тій ності, є в будь-якому випадку важ ли вою запо ру кою від загрози 
її редук ції в бік фак тич ної моно пар тій ності, від тво рення тра ди цій них 
патер на лі стсь ко-ав ток ра тич них від но син між вла дою та народом.

Важ ли вим завдан ням є демок ра ти за ція пар тій ної сис теми. Необ хідно 
внести ряд змін до закону про полі тичні пар тії (за взі рець може бути 
вико рис тано від по від ний німець кий закон):

– за ко но давчо забез пе чити право чле нів пар тії на участь у при йн ятті 
рішень з най важ ли ві ших питань діяль ності партії;

– об ме жити кіль кість пар ла мен та рів, які можуть вхо дити до керів-
них орга нів пар тії (у Німеч чині їхня частка в пар тій ному керів ництві не 
пере ви щує 20  %);

– при йн яти закон про внут рі шнь о пар тій ний арбіт раж для запо бі гання 
авто ри та ризму пар тій ного керів ницт ва;

– За ко ном Укра їни визна чити прин ципи, спо соби й обсяги фінан су-
вання пар тій та пере лік суб’єк тів конт ролю за фінан со вою діяль ністю 
партій;

– кон сти ту ційно забо ро нити імпе ра тив ний ман дат (за взір цем най-
роз ви не ні ших щодо пар тій ного зако но давства кра їн).

Май бутня пар тійна сис тема не пови нна від тво рю вати тра ди-
ційні полі тичні від но сини, що ґрун ту ються на клі єн та лі стсь ких 
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сте рео ти пах масо вої та елі тар ної полі тич ної сві до мості. Пре ва лю вання 
пат рон-клі є нтсь ких від но син у сучас ній Укра їні є під ґрун тям для від-
тво рення неуста ле ної цін ніс но-нор ма тив ної сис теми та масо вої демо-
ра лі за ці ї. Модер ні зо вана пар тійна сис тема має вико ну вати насам пе ред 
функ цію «відп раць о ву ван ня» демок ра тич них меха ніз мів фор му вання 
полі тич них рішень та узго дження супе реч нос тей між пред став ни ками 
різ них полі тич них сил та при хиль ни ками різ них іде о ло гій.

2.5. Ство рення ефек тив ної вико нав чої вла ди
Сис тема вико нав чої влади в Укра їні потребує доко рін ної модер ні за-

ці ї. Необ хід ним є:
– за без пе чення функ ці о ну вання ціліс ної вико нав чої вер ти калі зверху 

донизу;
– впро ва дження норм і меха ніз мів реаль ної від по ві даль ності уста нов 

і уря дов ців за резуль тати діяль ності, поси лення дер жав ного і гро мадсь-
кого контролю;

– на си чення влад них струк тур кри тич ною масою «нових управ лін-
ців» – висо ких про фе сі о на лів, здат них прак тично реа лі зу вати в Укра їни 
високі сві тові стан дарти «належ ного уря ду ван ня».

Ре а лі за ція адмі ніст ра тив ної реформи набу ває зна чення одного з най-
важ ли ві ших напря мів дер жав ної полі тики. Впро довж остан ніх років 
пере біг її впо віль нився, однак потреба в її подаль шому про су ванні акту-
а лі зу є ть ся.

• Не об хідно чітко визна чити пра во вий ста тус централь них орга нів 
вико нав чої влади шля хом при йн яття Закону Укра їни «Про мініс терства 
та інші центральні органи вико нав чої вла ди».

• По тре бує уточ нення пере лік мініс терств та інших централь них 
орга нів вико нав чої влади, пере тво рення окре мих дер жав них комі те тів 
на уря дові органи в сис темі від по від них мініс терств.

• На рівні облас них і район них рад мають бути утво рені само стійні 
вико навчі органи цих рад. Доцільно лік ві ду вати районні дер жавні адмі-
ніст ра ції з пере да чею їх функ цій вико нав чим орга нам район них рад. Необ-
хідно в най ко рот ший тер мін завер шити роз ме жу вання загаль но дер жав-
ного і регі о наль них бюдже тів та транс фор му вати сис тему опо дат ку вання 
в напрямі збіль шення частки подат ків, що має зали ша тися на місцях.
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• Ма ють бути роз межо вані функ ції полі тич ного і адмі ніст ра тив ного 
керів ництва в мініс терст вах з від не сен ням пер ших до пов но ва жень 
міністра, а дру гих – до пов но ва жень дер жав них сек ре та рів мініс терств, 
посади яких потрібно запро ва дити законом.

• Не об хідно поши рити кон курс ний поря док замі щення посад на всі 
кате го рії дер жав них служ бов ців.

• Важ ли вим напря мом про су вання адмі ніст ра тив ної реформи є вдос-
ко на лення функ цій дер жав ного конт ролю у сфері вико нав чої влади. 
Конт рольна діяль ність має бути центра лі зо вана і здійс ню ва тися на єди-
них орга ні за цій но-ме то дич них засадах.

Для запро ва дження захо дів адмі ніст ра тив ної реформи необ хідно 
вдос ко на лити зако но давчу базу. Зок рема, потре бу ють змін та допов нень 
або при йн яття нової редак ції такі закони:

– «Про Кабі нет Мініст рів Укра ї ни» (зміни або нова редак ція);
– «Про при родні моно по лі ї» (зміни або нова редак ція);
– «Про дер жавну служ бу» (нова редак ція);
– «Про службу в орга нах міс це вого само вря ду ван ня» (нова редак ція);
– «Про міс цеві дер жавні адмі ніст ра ці ї» (нова редак ція);
– «Про міс цеве само вря ду вання в Укра ї ні» (нова редак ція);
– «Про засади запо бі гання та про ти дії коруп ці ї» (змі ни).
– «Про мініс терства та інші центральні органи вико нав чої вла-

ди» (новий закон);
– «Про адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ний устрій» (новий закон);
– «Про адмі ніст ра тивні послу ги» (новий закон);
– Ад мі ніст ра тив но-про це дур ний кодекс Укра їни (новий закон);
– «Про нор ма тив но-пра вові акти» (новий закон);
– «Про засади дер жав ного конт ролю у сфері вико нав чої вла ди» (новий 

закон).
Мо дер ні за ція влади на демок ра тич них заса дах немис лима без забез-

пе чення її від кри тості. Справа поля гає не лише у звіт ності влади перед 
сус піль ст вом, у запо біж них захо дах про ти дії зло вжи ван ням вла до ю. 
Сус піль ство, і нау кове сере до вище, зок рема, не може не тур бу вати про-
блема «тром бів» у кана лах полі тич ної, фінан со во-еко но міч ної, соці аль-
ної інфор ма ції укра ї нсь кого сус піль ства. Без нала го дження нор маль-
ної цир ку ля ції інфор ма ції від влади до сус піль ства (і нау ко вців) і від 
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нау ко во-ана лі тич них центрів до влади не є мож ли вою ні «пос та новка 
діаг но зу» в бага тьох сфе рах, ні інфор му вання про наяв ність акту аль них 
проблем.

У плані забез пе чення від кри тості влади особ ли вого зна чення в сучас-
них умо вах набу ває роз ви ток «е лект рон ного уря ду ван ня». Необ хідно 
зобо в’я зати усі органи вико нав чої влади опри люд ню вати насам пе-
ред на офі цій них веб-сай тах звіти про свою роботу, що пода ються до 
вищих інстан цій; запро ва дити невід во ротне пока рання тих чинов ни ків 
та інших осіб, що пере шко джа ють, особ ливо фізично, роботі гро мадсь-
ких акти віс тів та пра ців ни ків ЗМІ, від мов ля ються над а вати перед ба чену 
зако ном інфор ма цію або пода ють неправ диву інфор ма ці ю.

Мо дер ні за ція влади вима гає рішу чого онов лення пра во вих засад дер-
жав ної служби, які мають вра ху вати спе ци фіку управ лінсь кої діяль нос ті:

– служби в орга нах вико нав чої влади та їх апа раті, а також в апа раті 
інших дер жав них органів;

– служби в решті (за винят ком судів) дер жав них орга нів – окрім їх 
апа ра ту, – а також у тих орга нах вико нав чої влади, пов но ва жен ням яких 
влас тива сут тєва спе ци фі ка.

Від по відно необ хідні під го товка і при йн ят тя:
– но вої редак ції Закону Укра їни «Про дер жавну служ бу»;
– ба зо вого зако но дав чого акта у формі уза галь ню ючого Закону Укра-

їни «Про загальні засади дер жав ної служ би»;
– За кону Укра їни «Про цивільну служ бу»;
– Ко дексу основ них пра вил пове дінки дер жав них служ бов ців;
– За кону Укра їни «Про дис цип лі нарну від по ві даль ність».
Нові вимоги до дер жав ної служби мають почи на тися зі вста нов лення 

пере лі ків тих посад, на яких чинов ники обо в’яз ково пови нні мати від по-
відну фахову освіту, про хо дити від по відну фахову пере під го товку, воло-
діти укра ї нсь кою та іно зем ними мовами, не пере ви щу вати від по від ний 
вік тощо. Необ хідно запро ва дити щорічне опри люд нення даних про 
май но вий стан і доходи усіх чинов ни ків, визна чити і зако но давчо вста-
но вити пере лік посад, питання про усу нення з яких не під ля гає судо-
вому роз гляду. У кад ро вій полі тиці на дер жав ній службі має забез пе чу-
ва тися ген дерна рівність.
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2.6. Судо во-пра вова рефор ма
На зрі лим завдан ням є завер шення рефор му вання судо вої сис теми, 

яка нині фак тично пара лі зо вана і справ ляє дез ор га ні зу ю чий вплив на всі 
сфери життя укра ї нсь кого сус піль ства, спри я ючи домі ну ванню гло баль-
ного пра во вого нігі лізму над прин ци пом вер хо венства права. Реформа 
не пови нна здійс ню ва тися пред став ни ками судо вої влади.

Ре фор му вання має зро бити судову сис тему мак си мально спро ще-
ною і доступ ною для гро ма дян та суб’єк тів гос по да рю вання. Спе ці а лі-
за ція судо вої діяль ності пови нна реа лі зо ву ва тися не існу ван ням у кож-
ній галузі окре мих бага то сту пе не вих судо вих сис тем, а спе ці а лі за цією 
суд дів, яких доцільно оби рати наро дом, у міс це вих судах. На вищому 
рівні ціл ком доста тнь о обме жи тися від по від ними пала тами в складі 
Вер хов ного Суду Укра їни, авто ри тет якого, як най ви щої і коор ди ну ю-
чої інстан ції, має бути високо під не се ним. Необ хідно вста но вити тер мін 
обі ймання суд дею своєї посади.

По трібно забез пе чити доступ ність пра во суддя. Запро ва дити від по-
ві даль ність за пору шення прав гро ма дян на спра вед ливе судо чинство, 
зок рема щодо додер жання тер мі нів роз гляду справ судами. Унор му вати 
наван та ження суд дів шля хом вилу чення з юрис дик ції судів справи про 
накла дання на особу адмі ніст ра тив них стяг нень. Бажано запро ва дити 
міс цеві суди, які роз гля да ти муть від по відно дрібні цивільні спори та 
накла да ти муть адмі ніст ра тивну від по ві даль ність за вчи нення дріб них 
пра во по ру шень.

2.7. Від но сини пуб ліч них адмі ніст ра цій із сус піль ст вом
Зміц нення пра во по рядку має під по ряд ко ву ва тися завдан ням забез пе-

чення інте ре сів сус піль ства і дер жави, захисту прав і сво бод гро ма дян. 
Най більшу загрозу в сучас ній Укра їні ста но вить пере тво рення коруп-
ції на базо вий соці аль ний меха нізм вирі шення сус піль них справ, пере-
тво рення її на сут ність сус піль ної сис теми, яку схва лю ють і визна ють 
всі її учас ники. Необ хідне подо лання пра во вого нігі лізму з боку орга нів 
влади, дер жав ного управ ління, пра во по рядку, під не сення пра во сві до-
мості, пра во вої куль тури насе лення. Боро тьба з коруп цією не пови нна 
пере тво рю ва тися на полі тичну кам па нію, зво ди тися до реп ре сив них 
захо дів. Її успіх може бути забез пе че ний лише посту по вою лік ві да цією, 
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за допо мо гою пра во вих захо дів, при чин, що її поро джу ють: тіс ного пере-
пле тіння влади і капі талу, існу вання чис лен них дозвіль них, конт роль них 
та інших про це дур, що обме жу ють сво боду під при єм ництва, утис ку ють 
інте реси громадян.

Зміц нення пра во по рядку вима гає реа лі за ції сис тем них захо дів, які б 
не зали шали шля хів для пору шення прин ципу вер хо венства права. Важ-
ли вим є, зок рема, зако но давче закріп лення захо дів щодо під ви щення 
ефек тив ності меха нізму полі тич ної від по ві даль ності вищих поса до вих 
осіб та поса до вих осіб орга нів міс це вого само вря ду ван ня:

– обо в’яз кове декла ру вання дохо дів і витрат поса до вих осіб та їх 
родин;

– рег ла мен та ція про це су аль них ета пів при тяг нення до від по ві даль-
ності вищих поса до вих осіб та поса до вих осіб орга нів міс це вого само-
вря ду вання на рівні галу зе вого зако но давст ва;

– по си лення кри мі наль ної від по ві даль ності, перед ба че ної Кри мі-
наль ним кодек сом Укра їни, за ско єння служ бо вих злочинів;

– вста нов лення обме жень на заняття пев них посад чле нами родин 
вищих дер жав них поса дов ців;

– усу нення пра во вих колі зій у час тині реа лі за ції про це дури імпіч-
менту Пре зи дента Укра їни шля хом дета лі за ції поло жень ст. 111 Кон сти-
ту ції України.

Утве р дження пра во по рядку потре бує вдос ко на лення сис теми гаран-
тій прав і сво бод людини і гро ма дя нина та впро ва дження прин ципу 
невід во рот ності пока рання за пору шення чин ного зако но давства, зако-
но дав чого поси лення пра во вої від по ві даль ності дер жав них служ бов ців. 
Не об хідно вре гу лю вати від но сини між осо бою та державою.

Ос но вою для про ве дення реформи пуб ліч ної адмі ніст ра ції пови нно 
стати впро ва дження докт рини адмі ніст ра тив них послуг. Зако но давчо 
визна чена про це дура над ання адмі ніст ра тив них послуг має ґрун ту ва-
тися на резуль та тив ності адмі ніст ра тив ної послуги та прин ципі «є ди-
ного вік на». Фун да мен том мають стати Кон цеп ція рефор му вання пуб-
ліч ної адмі ніст ра ції та Адмі ніст ра тив но-про це дур ний кодекс, нова 
редак ція Закону «Про інфор ма ці ю».

Роз ви ток пра во вого інсти туту кон сти ту цій ної від пові даль ності надає 
мож ли вості додат ко вого стри му вання та про ти ваги владі, пом’як шення 
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її авто кра тич них про явів, обме ження мож ли вих зло вжи вань. Кон сти ту-
ційна від по ві даль ність зна хо дить вира ження в реа лі за ції тих кон сти ту-
цій них поло жень, які прямо закріп лю ють вза ємні права, обо в’язки і від-
по ві даль ність гро ма дя нина і дер жави. Це, у свою чергу, є однією з ознак 
пра во вої дер жави, де існує вза ємна від по ві даль ність дер жави і особи. 
Необ хідно реально досягти того, щоб особа воло діла такою ж мож ли-
вістю при мусу поса дов ців до точ ного вико нання пра во вих норм, якою 
воло ді ють поса довці по від но шенню до неї. Зміст кон сти ту цій ної від-
по ві даль ності пови нен стати пра во від но си нами між дер жа вою, з одного 
боку, і при ват ною осо бою, права якої пору ше ні, – з іншого.

2.8. Рефор му вання міс це вого само вря ду ван ня
Роз ви ток демок ра тії в Укра їні без по се ре днь о зале жить від обра них 

шля хів та тем пів рефор му вання міс це вого само вря ду вання. Імп ле мен-
та ція в укра ї нську реаль ність євро пейсь кої мат риці міс це вого само вря-
ду вання є єдино мож ли вим варі ан том швид ких і якіс них змін базо вих 
сус піль них від но син. Саме вони є рушій ною силою демок ра тич них 
пере тво рень і гаран тією їх невід во рот ності, про ти ва гою тим авто ри тар-
ним нама ган ням, що постійно про ду ку ються дер жав ною владою.

Не об хідно при йн яти Кон цеп цію рефор му вання сис теми міс це вого 
само вря ду вання, яка базу ється на осно во по лож них доку мен тах Кон-
гресу міс це вих і регі о наль них влад Ради Європи щодо роз витку міс це вої 
демок ра тії; необ хідно над ати адек ватні фінан сові ресурси (пере д у сім із 
суми зібра них на тери то рії подат ків) орга нам міс це вого само вря ду вання 
для вико нання ними своїх соці аль них та полі тич них зобо в’я зань за 
умови жорст кого конт ролю за якістю та обся гом над а них послуг з боку 
насе лення та дер жави; мають бути вне сені від по відні зміни до чин ного 
зако но давства, зок рема до Закону «Про міс цеве само вря ду вання в Укра-
ї ні», а також до Закону «Про органи само ор га ні за ції насе лен ня».

2.9. Адмі ніст ра тив но-те ри то рі альна рефор ма
Ад мі ніст ра тив но-те ри то рі альна реформа має стати тре тьою скла-

до вою модер ні за ції управ лінсь кої сис теми. Ста біль ність і зба лан со ва-
ність влад них функ цій в Укра їні знач ною мірою зале жа тиме від того, 
наскільки чіт кою і орі єн то ва ною на довге життя буде її нова регі о нальна 
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струк тура. Тому здійс ню ва тися реформа пови нна вкрай обе режно, 
з огляду на весь ком плекс мож ли вих пози тив них і нега тив них нас лід-
ків, а голо вне – з орі єн та цією на ті масш табні резуль тати еко но міч ного, 
соці аль ного і куль тур ного роз витку, рушієм досяг нення яких вона може 
і пови нна стати. Без досяг нення цієї мети, сама по собі, вона втра тила б 
будь-який сенс.

Ре фор му вання має спи ра тися на еко но мічні, соці альні, істо ричні, 
демо гра фічні, істо ри ко-куль турні та етнічні особ ли вості, резуль тати 
нау ко вої екс пер тизи та гро мадсь кого обго во рення. Саме з їх ура ху ван-
ням необ хідно ство рити інно ва ційну модель тери то рі аль них змін і роз-
ро бити низку про ек тів тери то рі аль ного пере пла ну ван ня.

Про між ним ета пом має стати пілотне моде лю вання про по но ва-
них змін. Оста точно адмі ніст ра тив но-те ри то рі альна реформа має бути 
закріп лена зако ном України.

Ре зуль та тив ність та ефек тив ність впро ва дження адмі ніст ра тив но-
те ри то рі аль ної реформи зале жить від нала го дження належ ного інфор-
ма цій ного забез пе чення здійс ню ва них захо дів і від по від ної про світ-
ниць кої роботи.

2.10. Спри яння роз витку гро ма дянсь кого сус піль ст ва
Спри яння роз витку гро ма дянсь кого сус піль ства, зміц ненню його 

інсти ту тів, удо ско на ленню їх участі у вирі шенні акту аль них про блем 
є одним із пріо ри тет них завдань, що сто ять перед Пре зи ден том та уря-
дом у соці аль но-гу ма ні тар ній сфері.

Гро ма дянське сус піль ство як сфера само вря ду вання гро ма дян має 
фор му ва тися без втру чання дер жав них інсти ту цій. Вкрай необ хідно 
пере йти від дозвіль ного до повід ом лю валь ного прин ципу лега лі за ції 
різ но ма ніт них об’єд нань гро ма дян, почи на ючи від сільсь ких гро мад або 
зібрань меш кан ців будинків.

Від но сини гро ма дянсь кого сус піль ства з дер жа вою є досить непрос-
тими, пев ною мірою – кон ку рент ними. Тота лі тарна дер жава утис кує 
само стій ність сус піль ства. В основу сучас ної захід ної циві лі за ції покла-
дено конт роль гро ма дянсь кого сус піль ства над дер жа вою, яка висту пає 
його «вико нав чим інстру мен том». Пост то та лі тарні, пере хідні форми 
нероз ви ну тої демок ра тії демон стру ють мож ли вість, поряд із заро джен-
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ням парост ків інсти ту тів гро ма дянсь кого сус піль ства, зок рема їх імі та цій-
них форм, що репре зен ту ють інте реси груп тиску, а не широ кого загалу.

За хист гро мадсь кого інте ресу допо ма гає сус піль ству вирі шу вати 
складні питання утве р дження соці аль ної спра вед ли вості, яка дося га-
ється лише через масову участь чле нів гро мадсь ких орга ні за цій у конт-
ролі за роз по ді лом та вико рис тан ням вла дою сус піль ного багатст ва.

Обо в’яз ком влади є ведення постій ного діа логу з гро мадсь кими орга-
ні за ці ями. Варто сти му лю вати орга ні за цію Гро мадсь кого теле ба чення 
наці о наль ного і регі о наль ного масш та бів як аль тер на тиви комер цій ному 
теле ба ченню, яке стало могут нім мані пу ля тив ним засобом.

Влада засо бами свого впливу має спри яти «роз дер жав лен ню» проф-
спіл ко вих орга ні за цій.

Нова полі тика спри яння роз витку гро ма дянсь кого сус піль ства, спря-
мо вана на повер нення йому функ цій, які пере брала на себе дер жава, 
мала б скла да тися з реа лі за ції таких пріо ри те тів:

– вне сення змін до Кон сти ту ції Укра їни в час тині над і лення об’єд-
нань гро ма дян та інсти ту тів гро ма дянсь кого сус піль ства пра вом зако но-
дав чої іні ці а ти ви;

– спро щення та зде шев лення про це дур ство рення і лега лі за ції гро-
мадсь ких орга ні за цій, при ве дення укра ї нсь кого зако но давства у від по-
від ність до Реко мен да цій Комі тету Мініст рів дер жа в-чле нів Ради Європи 
про пра во вий ста тус неуря до вих орга ні за цій у Європі;

– за про ва дження меха ніз мів інфор ма цій ної про зо рості діяль ності 
орга нів дер жав ної влади та про це дур залу чення гро мадсь кості до ухва-
лення рішень;

– роз ви ток елект ро нної демок ра тії (е-уря ду ван ня) для над ання від по-
від них дер жав них послуг гро ма дя нам;

– на ла го дження реаль ного парт нерства та постій ного діа логу інсти-
ту тів гро ма дянсь кого сус піль ства з орга нами дер жав ної влади задля 
забез пе чення впливу на про цес при йн яття та вико нання сус піль но-важ-
ли вих рішень, зок рема з метою запо бі гання коруп ції в орга нах дер жав-
ної влади; діа лог влади, біз несу та робо то дав ців задля забез пе чення 
соці аль них гаран тій громадян.

Для нині шнь ого етапу роз витку демок ра тич них про це сів в Укра-
їні акту аль ним є пошук при йн ят ного з огляду на укра ї нські тра ди ції 
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і новітні реа лії балансу роз по ділу влади і пов но ва жень між дер жа вою 
й інсти ту тами гро ма дянсь кого сус піль ства; нала го дження діє вої сис-
теми вивчення і вра ху вання гро мадсь кої думки; роз робка і реа лі за ція 
моде лей постій ного діа логу влади і сус піль ства; під не сення куль тури 
цього діа логу; забез пе чення пра во вих меха ніз мів гро мадсь кого конт-
ролю за діяль ністю орга нів влади, подо лання браку інфор ма ції щодо 
схва лю ва них ними рішень. Украй необ хід ною для роз витку інсти ту тів 
гро ма дянсь кого сус піль ства є модер ні за ція зако но давства про недер-
жавні непід при єм ницькі орга ні за ці ї.

2.11. Повер нення довіри до влади як пер ший крок до про ве дення 
масш таб них пере тво рень

Оці ню ючи ситу а цію в кра їні вкрай нега тивно, біль шість гро ма дян 
вірять у її май бутнє, мають достатні адап тивні ресурси, чека ють реаль-
них сус піль них змін і конс трук тив них дій від демок ра тично обра ної 
влади. Саме тому повер нення довіри до влади, кон со лі да ція сус піль-
ства та послі довне здійс нення акту аль них реформ від по ві дає праг нен-
ням гро ма дян Укра їни неза лежно від їх регі о наль них іден тич нос тей, 
іде о ло гіч них погля дів та елек то раль них упо до бань. Для вирі шення 
цих завдань ново об ра ному Пре зи денту Укра їни і уряду потрібна чітка 
про грама дій, що роз ра хо вана на най ближчу та від да лену перс пек тиву. 
Почи нати треба з повер нення втра че ної довіри до влади та демок ра тич-
них полі тич них інсти ту тів.

Се р йозна загроза для кра їни та її гро ма дян поля гає в тому, що від нової 
влади очі ку ють ради каль них, «силь них» рішень та дій. У цих умо вах пере-
мога на пре зи де нтсь ких вибо рах може бути помил ково сприй нята ново об-
ра ною вла дою як карт-бланш на полі тику, у межах якої ради кальні дії будуть 
інтер пре то вані як авто кра тичні, а «силь ні» як «сило ві». У сус пільстві нема 
почуття від чаю, масо вих три вож них та паніч них настроїв. Отже, нема 
й реаль ного попиту на авто кра тичну владу. Не буде під три ма ний і режим, 
дії якого спря мо вані пере важно на само збе ре ження та роз по діл необ ме же-
них пільг та при ві леїв для істеб ліш менту і вкрай обме же них – для пере-
січ них гро ма дян. Сьо го дні та в осяж ній перс пек тиві на довіру може роз ра-
хо ву вати влада, яка спро можна на зміни тра ди цій них для пост ра дянсь кої 
Укра їни засо бів здійс нення пре зи де нтсь ких пов но ва жень.
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Перші кроки, необ хідні для подо лання масо вої недо віри та кон со лі-
да ції сус піль ства навколо анти кри зо вої про грами ново об ра ного Пре-
зи дента Укра їни, мають бути пов’я зані з демон стра цією нового стилю 
став лення влади до гро ма дян, гро мадсь кості та гро ма дянсь кого сус піль-
ства. А саме:

– не об хідне від верте про грамне звер нення Пре зи дента до народу 
з поетап ним пере лі ком конк рет них дій так тич ного та стра те гіч ного 
спря му вання, почи на ючи з мож ли вих захо дів щодо полі тич них рішень, 
необ хід них для конс трук тив ної вза є мо дії усіх гілок влади, ство рення 
діє здат ної біль шості у Вер хов ній Раді, нала го дження діа логу з опо зи-
цією з метою при пи нення вза є мо зни щення авто ри тету про від них полі-
тич них сил України;

– за лу чення ЗМІ, гро мадсь ких орга ні за цій та опо зи ції до регу ляр ного 
обго во рення подаль ших дій Пре зи дента та його адмі ніст ра ції на загаль-
но на ці о наль ному та регі о наль ному рів нях. З цією метою можуть бути 
вико рис тані або вже існу ю чий фор мат полі тич них ток-шоу, або ство-
рена спе ці альна теле ві зійна про грама (з умов ною назвою «Пре зи дент 
та кра ї на»). Регу лярні, від верті та прак тично орі єн то вані звер нення Пре-
зи дента до народу з подаль шим їх обго во рен ням у ЗМІ спри я ти муть збе-
ре женню під тримки його вибор ців та подо ланню пре вен тив ного нега ти-
візму з боку вибор ців, що не під три мали його на виборах;

– чітке наго ло шення на тому, що подо лання соці аль но-еко но міч ної 
кризи є голо вним завдан ням нового Пре зи дента на пер шому етапі вико-
нання пре зи де нтсь ких обо в’яз ків, потре бу ва тиме насам пе ред ство рення 
нової коа лі ції у Вер хов ній Раді. Вихо дячи з цього, треба вирі шу вати це 
завдання в най стис ліші тер міни. Для цього треба вико рис тати всі полі-
тичні та інфор ма ційні мож ли вості фор му вання в масо вій та елі тар ній 
полі тич ній сві до мості впев не ності, що пере мога на вибо рах роз гля-
да ється новим Пре зи ден том не як суто полі тич ний реванш, а як мож-
ли вість від найти шляхи кон со лі до ва ного вирі шення соці аль но-еко но-
міч них про блем кра їни у вза є мо дії різ них полі тич них сил, здат них до 
конс трук тив них дій;

– на ступні кроки мають бути спря мо вані на від мову від залиш ко вої 
радянсь кої сис теми забез пе чення «номенк ла ту ри» незро зу мі лими піль-
гами та при ві ле ями. Ідеться про пер со наль ний дер жав ний транс порт 
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для держс луж бов ців різ них рів нів, спец лі карні та сана то рії, офі ційну 
та неофі ційну недо тор кан ність тощо. Від мова від цієї сис теми ство рить 
у сус піль стві необ хідну для ефек тив них реформ атмос феру «о чі ку вання 
реаль них змін».

* * *
Про во дячи полі тику, спря мо вану на здійс нення дер жав но-пра во вих 

і сус піль них пере тво рень, необ хідно вра хо ву вати, що полі тична модер-
ні за ція на заса дах демок ра тії і сво бод, зміц нення авто ри тету влади, 
поси лення пра во по рядку може стати реаль ністю лише при наяв ності 
кре диту довіри до влади. Пози тивні полі тичні зру шення дадуть мож ли-
вість тільки тим ча сово роз ши рити сус пільну під тримку влади. Цей кре-
дит довіри має бути спла че ний лише за раху нок успіш них еко но міч них 
реформ, оздо ров лення еко но міки, під не сення якості життя насе лен ня.
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Ре фор му вання адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою є невід’єм-
ною скла до вою адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ної реформи, що покли кана 
опти мі зу вати сис тему управ ління тери то рі ями, упо ряд ку вати вза є мо від-
но сини орга нів влади різ них ієрар хіч них рів нів, а в кін це вому резуль-
таті – спри яти під ви щенню рівня життя кож ного гро ма дя нина в кож ному 
місь кому чи сільсь кому насе ле ному пункті. Адмі ніст ра тив но-те ри то рі-
аль ний устрій дер жави є її неод мін ним атри бу том, чин ни ком забез пе-
чення її тери то рі аль ної ціліс ності, дина міч ного й зба лан со ва ного соці-
аль но-еко но міч ного роз витку, пере д у мо вою для прак тич ної реа лі за ції 
прин ци пів ста лого роз витку в межах тери то рі аль них адмі ніст ра тив них 
утво рень та дер жави в цілому.

Су час ний адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ний устрій Укра їни сфор му-
вався за від сут ності само стій ної мето до ло гії і визна чався імперсь кими 
іде ями управ ління тери то рі ями в межах коли шнь ого СРСР. Він був адап-
то ва ний до команд но-ад мі ніст ра тив ної сис теми управ ління. Лише з часу 
отри мання Укра ї ною ста тусу неза леж ної дер жави з’яв и лися полі тичні 
умови для її роз витку як ціліс ного дер жав ного утво рення та про ве дення 
зміни адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою на нау ко вих заса дах та 
вихо дячи з інте ре сів забез пе чення без пеки Укра ї нсь кої дер жави. Вклю-
чення Укра їни до загаль но сві то вих про це сів гло ба лі за ції та регі о на лі за-
ції, її кроки щодо запро ва дження євро пейсь ких стан дар тів у всі сфери 
сус піль ного життя став лять питання щодо від по від ності адмі ніст ра тив-
но-те ри то рі аль ного уст рою дер жави основ ним євро пейсь ким прин ци-
пам побу дови сис теми управ ління регі о наль ним і міс це вим роз вит ком, 
роз бу дови міс це вого само вря ду вання, від по від ності об’єк тив ним тен-
ден ціям регі о на лі за ції соці аль но-еко но міч них процесів.

Іс ну ю чий адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ний устрій стає на заваді здійс-
ненню ефек тив ної регі о наль ної полі тики, галь мує ста нов лення базо вого 
інсти туту демок ра тії – міс це вого само вря ду ван ня.
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3.1.  Сучас ний стан сис теми адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного 
уст рою Укра ї ни

Від по відно до Кон сти ту ції Укра їни, тери то рі аль ний устрій Укра їни 
ґрун ту ється на заса дах єдності та ціліс ності дер жав ної тери то рії, поєд-
нання центра лі за ції і децент ра лі за ції у здійс ненні дер жав ної влади, зба-
лан со ва ності соці аль но-еко но міч ного роз витку регі о нів, з ура ху ван ням 
їх істо рич них, еко но міч них, еко ло гіч них, гео гра фіч них і демо гра фіч них 
особ ли вос тей, етніч них і куль тур них тра ди цій. Однією з най важ ли ві ших 
його форм є адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ний устрій, сис тему якого в Укра-
їні ста нов лять: Авто номна Рес пуб ліка Крим, область – район – насе ле ний 
пункт (сіль ра да). Ста ном на 1.01.2010 р. сис тема адмі ніст ра тив но-те ри то-
рі аль ного уст рою вклю чала: АР Крим, 24 області, 490 райо нів, 459 міст, 
885 селищ місь кого типу, 10 278 сільсь ких рад, 28 471 сільсь ких насе ле-
них пунк тів. Міста Київ і Севас то поль мають спе ці аль ний статус.

Най більш істот ними й акту аль ними про бле мами у сфері адмі ніст ра-
тив но-те ри то рі аль ного уст рою Укра їни є:

– за ко но давча невре гуль о ва ність пра во вого ста тусу адмі ніст ра тив но-
те ри то рі аль них оди ниць, порядку вирі шення питань у сфері адмі ніст ра-
тив но-те ри то рі аль ного устрою;

– не від по від ність Кон сти ту ції Укра їни та внут рі шня супе реч ли вість 
існу ю чої бага то рів не вої сис теми адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них одиниць;

– роз та шу вання в бага тьох випад ках на тери то рії міст інших міст, 
а також сіл, селищ як окре мих адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них одиниць;

– збе ре ження всу пе реч Кон сти ту ції Укра їни серед адмі ніст ра тив но-
те ри то рі аль них оди ниць таких їх кате го рій, як селище місь кого типу, 
сіль рада, а також селищна і міська рада;

– не дос ко на лість кла си фі ка ції міст, від сут ність чіт ких кри те ріїв для 
утво рення райо нів, райо нів у міс тах, а також від не сення насе ле них 
пунк тів до кате го рії сіл, селищ і міст;

– від сут ність у бага тьох випад ках на пла но во-кар тог ра фіч них мате-
рі а лах визна че них від по від ними упов но ва же ними орга нами меж адмі-
ніст ра тив но-те ри то рі аль них оди ниць, неви не сення їх у натуру, визна-
чення знач ної час тини меж таких оди ниць без ура ху вання міс це вих 
при род них, істо рич них та інших фак то рів, перс пек тив роз витку регі о нів 
і насе ле них пунктів;
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– значна дифе рен ці а ція за кіль кістю насе лення, пло щею, іншими 
пара мет рами між адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ними оди ни цями одного 
рівня;

– не від по від ність адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них оди ниць реко-
мен да ціям до адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них оди ниць Євро пейсь кого 
Союзу;

– над мірна кіль кість адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них оди ниць базо-
вого (понад 12 тис.) та район ного рів нів (понад 500), що зни жує ефек-
тив ність над ання пуб ліч них послуг та контролю.

За зна чені та інші про блеми в сис темі адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль-
ного уст рою нега тивно впли ва ють на вирі шення питань соці аль но-еко-
но міч ного роз витку, дер жав ного управ ління, забез пе чення від по відно 
до Кон сти ту ції та зако нів Укра їни гаран тій міс це вого само вря ду вання, 
вико нання перед ба че них зако но давст вом пов но ва жень орга нами вико-
нав чої влади та орга нами міс це вого само вря ду вання, напов нення від по-
від них міс це вих бюдже тів, фінан сове забез пе чення над ання орга нами 
вико нав чої влади та орга нами міс це вого само вря ду вання пов но цін них 
послуг насе ленню, реа лі за цію прав влас ності, вирі шення земель них 
питань, задо во лення на належ ному рівні потреб людей, про ве дення 
вибо рів та бага тьох інших питань. У зв’язку з цим часто вини ка ють ком-
пе тен ційні спори насам пе ред між орга нами міс це вого само вря ду ван ня.

Зво лі кання з вирі шен ням про блем у цій сфері, фор му ван ням від по від-
ного зако но давства та ство рен ням умов для його належ ного вико нання 
знач ною мірою пов’я зане з часто без підс тавно жорст ким поєд нан ням 
з цими про бле мами інших про блем, зок рема у сфері роз витку міс це вого 
само вря ду вання, регу лю вання земель них від но син, опо дат ку вання, від-
но син влас ності та інших сфе рах. Вирі шення цих про блем хоч і тісно 
пов’я зане з питан нями адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою, однак 
вони мають інше похо дження, юри дичну при роду і тому пови нні вирі-
шу ва тись ком плексно згідно з Кон сти ту цією та від по від ними зако нами 
Укра їни. З огляду на це такі про блеми не є пред ме том регу лю вання зако-
но давства з питань адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного устрою.
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3.2.       Мета та основні прин ципи вдос ко на лення сис теми 
адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою

Го ло вною метою вдос ко на лення сис теми адмі ніст ра тив но-те ри то рі-
аль ного уст рою є побу дова раці о наль ної прос то ро вої основи орга ні за ції 
пуб ліч ної влади для забез пе чення доступ ності та якості над ання соці-
аль них та адмі ніст ра тив них послуг, ефек тив ного вико рис тання пуб ліч-
них ресур сів, ста лого роз витку тери то рій, здат ності адек ватно реа гу вати 
на соці альні та еко но мічні виклики.

До сяг нення постав ле ної мети перед ба чає при ве дення адмі ніст ра тив-
но-те ри то рі аль ного уст рою Укра їни у від по від ність із Кон сти ту цією 
Укра їни, під ви щення рівня соці аль но-еко но міч ного роз витку кра їни, 
ефек тив ності управ ління тери то рі ями, зни ження витрат на утри мання 
дер жав них орга нів та орга нів міс це вого само вря ду вання, а також поліп-
шення якості над ання послуг насе ленню неза лежно від місця про жи-
вання, забез пе чення над ання їх на рівні загаль но дер жав них соці аль них 
стан дар тів.

Ця мета може бути досяг нута лише у разі поєд нання зусиль, спря мо ва-
них на вдос ко на лення сис теми адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою із 
зако но дав чим, орга ні за цій ним, фінан со во-еко но міч ним та іншим забез пе-
чен ням вирі шення від по від них про блем у сфері роз витку міс це вого само-
вря ду вання, регу лю вання земель них від но син, опо дат ку вання, від но син 
влас ності та в інших сфе рах. Удо ско на лення сис теми адмі ніст ра тив но-
те ри то рі аль ного уст рою Укра їни має здійс ню ва тися за такими прин ци па ми:

– кон сти ту цій ності та закон нос ті;
– пріо ри тет ності забез пе чення прав і сво бод людини і гро ма дя ни на;
– єд ності та ціліс ності дер жав ної тери то рії;
– ура ху вання істо рич них, еко но міч них, демо гра фіч них, еко ло гіч них, 

гео гра фіч них особ ли вос тей регі о нів та їх етніч них і куль тур них тра ди-
цій з метою збе ре ження само бут ності окре мих час тин країни;

– за без пе чення належ ної ста біль ності, а також адап то ва ності сис-
теми адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою до май бут ніх змін в еко-
но міч ній, соці аль ній, еко ло гіч ній та інших сфе рах роз витку сус піль ства, 
дер жави та її регі о нів, від по від ної етап ності у здійс ненні захо дів щодо 
вдос ко на лення цієї системи;

– суб си ді ар ності, ство рення належ них умов для поєд нання центра-
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лі за ції та децент ра лі за ції у здійс ненні дер жав ної влади, роз витку міс це-
вого само вря ду ван ня;

– під ви щення керо ва ності тери то рією з боку орга нів дер жав ної влади 
та орга нів міс це вого само вря ду вання, зба лан со ва ного соці аль но-еко но-
міч ного роз витку регі о нів та насе ле них пунктів;

– по ліп шення умов для над ання послуг насе лен ню;
– ство рення умов для фор му вання фінан со во-еко но міч ної бази, 

доста тньої для реа лі за ції орга нами вико нав чої влади та орга нами міс це-
вого само вря ду вання покла де них на них пов но ва жень у межах від по від-
них адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них одиниць;

– пріо ри тет ності вирі шення про блем роз витку регі о нів на основі 
доб ро віль ного об’єд нання орга нів міс це вого само вря ду вання для вирі-
шення про блем, що ста нов лять спіль ний інтерес;

– про зо рості обго во рення про по зи цій та при йн яття рішень з питань 
удо ско на лення сис теми адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного устрою.

3.3.  Кон цеп ту альні засади та меха нізм рефор му вання 
адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою

Сис тема адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою дер жави є базою 
фор му вання всієї тери то рі аль ної орга ні за ції сус піль ства та його окре-
мих сис тем, осно вою фор му вання сис теми тери то рі аль ної орга ні за-
ції влади, забез пе чує стій кість дер жави в умо вах виник нення зов ніш-
ніх і внут рі шніх загроз її тери то рі аль ній ціліс ності тощо. Забез пе чення 
цих функ цій потре бує про ве дення реформи адмі ніст ра тив но-те ри то рі-
аль ного уст рою в тіс ному вза є мо зв’язку насам пе ред із рефор му ван ням 
бюджет ним (у час тині фор му вання міс це вих бюдже тів і між бю джет них 
від но син), подат ко вим, кому наль ним, а також рефор му ван ням усього 
ком плексу галу зей сфери послуг. Лише за таких умов можна очі ку вати 
під ви щення ефек тив ності управ ління в дер жаві та знач ного зрос тання 
якості життя насе лення і забез пе чення спі вмір ного рівня послуг кож-
ному гро ма дя нину, неза лежно від місця його про жи ван ня.

Су часна сис тема адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою в Укра їні 
пови нна вихо дити насам пе ред з особ ли вос тей сфор мо ва ної та перс пек-
тив ної сис теми роз се лення насе лення; мережі насе ле них пунк тів, здат-
них бути центрами адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них утво рень і над а вати 
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від по від ний обсяг послуг. У сфері дослі дження сис теми роз се лення 
Укра їни існує ваго мий нау ко вий доро бок. Щодо кіль кіс них кри те ріїв, 
то вони пови нні бути дифе рен ці йо ва ними залежно від щіль ності насе-
лення та особ ли вос тей урба ні за ції тери то рі ї.

В орга ні за цій ному плані реформу слід роз по чи нати лише тоді, коли 
буде ство рено її достатнє нор ма тив но-пра вове, кад рове та фінан сове 
забез пе чення. Реформу потрібно про во дити поетапно, проте в доволі 
стис лий про мі жок часу.

Уза галь нивши, серед основ них засад реформи адмі ніст ра тив но-те ри-
то рі аль ного уст рою Укра їни можна назвати:

– укруп нення масш табу адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них оди ниць 
з метою раці о на лі за ції витра чання бюджет них кош тів, зміц нення кад-
ро вого потен ці алу міс це вих орга нів влади, мобі лі за ції та більш пов ного 
вико рис тання фінан со во-ма те рі аль них ресурсів;

– ура ху вання про гно зів роз витку й роз мі щення про дук тив них сил 
для того, щоб адмі ніст ра тив но-те ри то рі альні утво рення мали достат ній 
потен ціал для подаль шого соці аль но-еко но міч ного розвитку;

– ура ху вання особ ли вос тей регі о наль них сис тем роз се лення та про-
гно зів їхнь ого розвитку;

– ком плексне вре гу лю вання від но син між міс це вими орга нами дер-
жав ної влади й орга нами міс це вого само вря ду вання для забез пе чення 
їхньої єдності у вирі шенні питань міс це вого значення;

– по етап ність про ве дення реформи, роз по чи на ючи з низо вої ланки 
і закін чу ючи регі о наль ною;

– на у ко во-ме то дичне опра цю вання всього ком плексу питань адмі-
ніст ра тив но-те ри то рі аль ної реформи до початку її здійс нен ня.

Ак ту альні про блеми у сфері адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст-
рою та вдос ко на лення його сис теми мають вирі шу ва тися шляхом:

• При йн яття адек ват ної сучас ним вимо гам Кон цеп ції реформи адмі-
ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою в Україні.

• При йн яття Закону Укра їни «Про адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ний 
устрій Укра ї ни», в якому від по відно до Кон сти ту ції Укра їни та з ура ху ван-
ням зако но давства Євро пейсь кого Союзу, доку мен тів Ради Європи та інших 
між на род них орга ні за цій, а також соці аль но-еко но міч ної ситу а ції в дер жаві 
визна чити пра во вий ста тус та основні ознаки і кри те рії, поря док утво рення 
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та лік ві да ції, най мену вання та пере йме ну вання, визна чення меж адмі ніст-
ра тив но-те ри то рі аль них оди ниць, від о крем ле них посе лень (посе лення фер-
ме рів, ліс ни ків, заліз нич ни ків, дачні та садові посе лення, місця дис ло ка ції 
війсь ко вих час тин тощо), регі о наль них особ ли вос тей. Пови нна бути закріп-
лена три рів нева сис тема адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою в Укра-
їні, про ве дена кла си фі ка ція міст, яка б вра хо ву вала їх соці аль но-еко но мічне 
зна чення та роль у роз витку від по від ної тери то рі ї. 

• При ве дення мережі селищ місь кого типу та селищ у від по від ність із 
Кон сти ту цією Укра їни, згідно з якою до сис теми адмі ніст ра тив но-те ри то-
рі аль ного уст рою Укра їни вклю чено лише селища. У Законі Укра їни «Про 
адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ний устрій Укра ї ни» слід перед ба чити від не-
сення всіх наяв них нині селищ до кате го рії сіл, а селищ місь кого типу – 
до кате го рії селищ. При цьому від не сені до кате го рії сіл насе лені пункти, 
які утво ри лися поблизу про мис ло вих під при ємств, заліз нич них стан цій, 
та інші, що від по ві да ють уста нов ле ним кри те ріям, зок рема щодо чисель-
ності насе лення, від по відно до зако но давства в інди ві ду аль ному порядку 
можуть бути від не сені до кате го рії селищ.
Кон сти ту цією Укра їни до сис теми адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль-

ного уст рою Укра їни не від не сено сіль раду, селищну раду та міську 
раду. Тому під час опра цю вання про екту закону Укра їни «Про адмі ніст-
ра тив но-те ри то рі аль ний устрій Укра ї ни» особ ливе зна чення має зако-
но давче визна чення порядку вста нов лення меж сіл, селищ, міст і райо-
нів у міс тах. Вод но час з метою недо пу щення погір шення фінан со вого 
забез пе чення сільсь ких і селищ них тери то рі аль них гро мад вирі шення 
цього питання необ хідно узго дити з бюджет ним, подат ко вим, земель-
ним зако но давст вом та зако но давст вом про міс цеве само вря ду ван ня.

• Од ним з важ ли вих фак то рів при йн яття рішень про утво рення райо-
нів, від не сення насе ле них пунк тів до кате го рії міст, насам пе ред міст 
облас ного та рес пуб лі кансь кого в Авто ном ній Рес пуб ліці Крим зна-
чення, а також селищ і сіл мають бути від по відні поло ження Гене раль ної 
схеми пла ну вання тери то рії Укра їни та інших міс то бу дів них про ект но-
пла ну валь них доку мен тів.

• Укруп нення міст, селищ, сіл і від по від них тери то рі аль них гро мад 
може здійс ню ва тись насам пе ред у про цесі злиття зазна че них адмі ніст-
ра тив но-те ри то рі аль них одиниць.
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Крім того, необ хідно вра хо ву вати, що від по відно до Кон сти ту ції 
Укра їни жителі кіль кох сіл можуть доб ро вільно об’єд ну ва тись у сільську 
гро маду, оби рати спіль ний орган міс це вого само вря ду вання та сільсь-
кого голову. Разом з тим акту аль ним завдан ням є вдос ко на лення зако-
но давства з питань міс це вого само вря ду вання, влас ності, земель ного, 
бюджет ного зако но давства та норм інших, пов’я за них із цією сфе рою, 
галу зей права з метою визна чення єди них загаль но дер жав них соці аль-
них стан дар тів і вимог щодо над ання послуг насе ленню дер жав ними 
орга нами та орга нами міс це вого само вря ду вання, ство рення пра во-
вих умов та сти му лів для укруп нення і при ско рення фор му вання еко-
но мічно та фінан сово спро мож них сільсь ких тери то рі аль них гро мад, 
роз витку спів ро біт ництва між орга нами міс це вого само вря ду вання, їх 
доб ро віль ного об’єд нання в асо ці а ції, спілки та інші об’єд нання для 
вирі шення про блем, що ста нов лять для них спіль ний інте рес (роз ви ток 
транс порту, зв’язку, водо по ста чання, водо від ве дення, рек ре а цій них зон, 
ути лі за ції від хо дів, вирі шення питань, пов’я за них з охо ро ною навко-
ли шнь ого при род ного сере до вища та раці о наль ним вико рис тан ням 
при род них ресур сів, охо ро ною здо ро в’я тощо). У разі ство рення доб-
ро віль ного об’єд нання слід перед ба чати мож ли вість деле гу вання орга-
нами міс це вого само вря ду вання від по від них пов но ва жень орга нам цих 
об’єд нань та пере дачу мате рі аль них і фінан со вих засо бів, необ хід них 
для їх вико нання. У подаль шому таке об’єд нання може ство рити умови 
для фор му вання укруп не них адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них одиниць.

Ви зна чення цент раль ного органу вико нав чої влади, на який буде 
покла дено від по ві даль ність за орга ні за цію та коор ди на цію здійс нення 
захо дів щодо вдос ко на лення сис теми адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного 
уст рою Укра їни, утво рення при ньому нау ко во-кон суль та цій ного центру 
з питань адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою для над ання допо-
моги орга нам міс це вого само вря ду вання у роз роб ленні та вико нанні 
захо дів з при ве дення адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою у від по-
від ність із Кон сти ту цією Укра їни, вирі шенні інших про блем у цій сфері.
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3.4.  Упо ряд ку вання адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них оди ниць 
у разі роз та шу вання на тери то рії міст інших міст, а також 
сіл, селищ

Села, селища, а також міста, роз та шо вані в межах інших міст, їх 
тери то рії з ура ху ван ням міс це вих умов та кри те ріїв, уста нов ле них 
зако но давст вом, можуть бути вклю чені до тери то рії від по від них міст 
і у зв’язку з цим виклю чені з реєстру адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них 
оди ниць, або із складу таких міст і реально набути ста тус само стій ної 
адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ної оди ниці. За таких обста вин питання 
може бути вирі шено також шля хом утво рення на від по від ній тери то рії 
району. Спо сіб вирі шення цих питань у конк рет них випад ках має бути 
визна чено з ура ху ван ням резуль та тів вико нання від по від них пілот них 
дослід ниць ких проектів.

Фі нан сове забез пе чення вдос ко на лення сис теми адмі ніст ра тив но-
те ри то рі аль ного уст рою має здійс ню ва тися за раху нок кош тів Дер жав-
ного бюджету Укра їни та міс це вих бюдже тів, кош тів між на род ної тех-
ніч ної допо моги, а також інших дже рел, перед ба че них законом.

3.5.  Основні заходи вдос ко на лення сис теми адмі ніст ра тив но-
те ри то рі аль ного уст рою

Для вдос ко на лення сис теми адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст-
рою в Укра їні необ хідно здійс нити такі заходи:

– за твер дження Кон цеп ції вдос ко на лення сис теми адмі ніст ра тив но-
те ри то рі аль ного уст рою в Україні;

– при йн яття Закону Укра їни «Про адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ний 
устрій Укра ї ни», інших нор ма тив но-пра во вих актів, ство рення фінан со-
вих, орга ні за цій них, нау ко вих, кад ро вих пере д у мов удо ско на лення сис-
теми адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного устрою;

– ви зна чення спе ці ально упов но ва же ного цент раль ного органу вико-
нав чої влади з питань адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного устрою;

– під го товка від по відно до Кон сти ту ції та зако нів Укра їни зако но про-
ек тів про вне сення змін до адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою, 
зок рема з питань упо ряд ку вання мережі адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль-
них оди ниць, вста нов лення та зміни їх меж, най мену вання і пере йме ну-
вання насе ле них пунктів;
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– при йн яття Вер хов ною Радою Авто ном ної Рес пуб ліки Крим, облас-
ними – Київсь кою та Севас то польсь кою місь кими радами в межах пов-
но ва жень, визна че них Кон сти ту цією та зако нами Укра їни, від по від них 
рішень з питань удо ско на лення сис теми адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль-
ного устрою;

– ре а лі за ція з ура ху ван ням про по зи цій орга нів міс це вого само вря ду-
вання, їх асо ці а цій, Фонду спри яння міс це вому само вря ду ванню, дер-
жав них орга нів, нау ко вих уста нов пілот них дослід ниць ких про ек тів та 
про ве дення нау ко вих дослі джень.

За резуль та тами реа лі за ції цих про ек тів та про ве дення нау ко вих 
дослі джень має бути:

– роз роб лення реко мен да цій та про ек тів від по від них нор ма тив но-
пра во вих актів щодо вдос ко на лення мережі низо вих ланок сис теми 
адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою, а також сільсь ких, селищ них 
та місь ких рад, фор му вання еко но мічно і фінан сово спро мож них тери то-
рі аль них гро мад, здат них забез пе чу вати на належ ному рівні вирі шення 
питань міс це вого зна чення, над а вати послуги насе ленню на рівні дер-
жав них стан дар тів, задо воль няти інші потреби та інте реси громадян;

– роз роб лення нау ко вих засад про ве дення подаль шого рефор му вання 
адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою з ура ху ван ням соці аль но-еко-
но міч ного роз витку Укра їни та її регі о нів, укруп нення в разі потреби та 
опти мі за ції меж його оди ниць, поліп шення умов для транс кор дон ного 
між ре гі о наль ного спів ро біт ництва з дер жа вами Євро пейсь кого Союзу 
та іншими дер жа вами, забез пе чення гар мо ні за ції наці о наль ного зако но-
давства з цих питань з між на род ним правом;

– про ве дення від по від них дер жав но-пра во вих екс пе ри мен тів;
– опе ра тивне обго во рення із широ кою гро мадсь кістю резуль та тів 

про ве де них нау ко вих дослі джень та про по зи цій щодо вдос ко на лення 
та рефор му вання сис теми адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою 
з метою забез пе чення повної їх від по від ності інте ре сам дер жави і сус-
піль ст ва;

– по етапне закріп лення на пла но во-кар тог ра фіч них мате рі а лах та 
вине сення в натуру меж адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них одиниць;

– ство рення ком п’ю тер ної бази даних про адмі ніст ра тив но-те ри то рі-
аль ний устрій Укра їни та від по від ної гео ін фор ма цій ної системи.
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3.6. Етапи реформи адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою
Про ве дення швид кої, сис тем ної та зба лан со ва ної реформи адмі ніст-

ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою перед ба чає її поетапне здійс нен ня:
Пер ший етап – під го тов чий:
– роз робка та затвер дження кон цеп ції;
– роз ра ху нок поточ них та капі таль них видат ків, роз ра ху нок кад ро вих 

пере мі щень;
– роз робка про ек тів та при йн яття необ хід них для реформи нор ма тив-

но-пра во вих актів;
– утво рення уря до вого органу щодо здійс нення реформи;
– мо де лю вання фор му вання адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них оди-

ниць у всіх регіонах.
Дру гий етап – фор му вання соці аль но-по лі тич ної бази реформи:
– про світ ницька, інфор ма ційна кампанія;
– укла дення полі тич ної угоди між пар ла ме нтсь кими силами, Пре зи-

ден том та уря дом про здійс нення реформи;
– фор му вання гро мад на доб ро віль ній основі від по відно до умов, 

визна че них кон цеп цією на основі чин ного зако но давст ва.
Тре тій етап – утво рення гро мад, упо ряд ку вання район ного поділу:
– за вер шення утво рення гро мад на основі ухва ле них законів;
– про ве дення вибо рів до рад новост во ре них громад;
– пе ре дача пов но ва жень ново утво ре ним радам від сільсь ких, селищ-

них, місь ких рад, орга нів вико нав чої влади, від по відно до закону;
– ство рення нових райо нів, від по відно до кри те ріїв їх фор му ван ня;
– ре ор га ні за ція район них дер жав них адмі ніст ра цій.
Чет вер тий етап – роз ши рення пов но ва жень орга нів міс це вого само-

вря ду вання райо нів та регіонів:
– ух ва лення змін до Кон сти ту ції України;
– об рання район них рад та фор му вання їх вико нав чих органів;
– упо ряд ку вання в необ хід них випад ках меж областей;
– ре ор га ні за ція облас них дер жав них адмі ніст ра цій;
– об рання облас них рад та фор му вання їх вико нав чих органів.
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3.7. Очі ку вані резуль та ти
Унас лі док рефор му вання адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою 

Укра їни мають бути досяг нуті такі резуль та ти:
• Сис тема адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою буде при ве дена 

у від по від ність до Кон сти ту ції Укра їни, узго джена з зако но давст вом 
Євро пейсь кого Союзу, що спри я тиме ство ренню необ хід них умов для 
забез пе чення ста лого роз витку країни.

• Бу дуть ство рені необ хідні пра вові засади для вирі шення питань 
у сфері адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль ного уст рою, узго джено зако но-
давство з цих питань із зако но давст вом про міс цеве само вря ду вання, 
бюджет ним, подат ко вим, земель ним зако но давст вом.

• Під ви щиться керо ва ність тери то рі аль ним роз вит ком дер жави, 
поліп шаться умови для пов ного роз криття потен ці алу міс це вого само-
вря ду вання, визна чаться пра вові, орга ні за ційні засади фор му вання тери-
то рі аль них гро мад та від по від них орга нів міс це вого само вря ду вання, 
спро мож них забез пе чу вати на належ ному рівні реа лі за цію над а них їм 
прав та вико нання пов но ва жень, над ання послуг на рівні загаль но дер-
жав них соці аль них стан дар тів, змен шаться витрати на утри мання дер-
жав них орга нів та орга нів міс це вого само вря ду ван ня.

• Буде впо ряд ко вана сис тема адмі ніст ра тив но-те ри то рі аль них оди-
ниць, що поліп шить умови для про ве дення наступ них чер го вих вибо рів 
народ них депу та тів Укра їни та вибо рів депу та тів міс це вих рад, сільсь-
ких, селищ них та місь ких голів.
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4.  МОДЕР НІ ЗА ЦІЯ СОЦІ О ГУ МА НІ ТАР НОГО 
ПРОС ТОРУ УКРА Ї НИ

Збе ре ження і все біч ний роз ви ток наці о наль ного гума ні тар ного 
прос тору є важ ли вою скла до вою пере ходу до прин ци пово нових форм 
облаш ту вання сус піль ного життя в май бут ній Укра їні, як ціліс ному соці-
аль но-куль тур ному орга нізмі, об’єд на ному спіль ними іде а лами і гро ма-
дянсь кою солі дар ністю, пат рі о тич ним само ус ві дом лен ням, кон со лі до ва-
ним бачен ням мину лого, сучас ного і май бу тнь о го.

Важ ли вим спря му ван ням усієї гума ні тар ної полі тики дер жави пови нен 
стати курс на якісне онов лення всієї гума ні тар ної сфери укра ї нсь кого сус піль-
ства – у най шир шому її роз у мінні. Необ хід ність цього пов’я зана з її кон сер ва тиз-
мом, від чут ною невід по від ністю новіт нім про це сам і яви щам у сві то гляд ному, 
ідей ному, нау ко вому, осві тнь ому, куль тур ному, інфор ма цій ному посту пові гло-
ба лі зо ва ного світу, недо ста тньою при сто со ва ністю до вимог і стан дар тів сучас-
ного дина міч ного роз витку. Зазна чені нега тивні риси обу мов лю ють труд нощі 
у справі пов но цін ної інтег ра ції Укра їни до сві то вого спів то ва риства, певну 
неспро мож ність своє часно й адек ватно від по ві дати на виклики сучас ного кри-
зо вого роз витку, успішно корис ту ва тися пози тив ними мож ли вос тями, що їх 
ство рює гло ба лі за ція, і про ти сто яти її нега тив ним впливам. 

Дер жаві нале жить про відна роль у роз витку гума ні тар ної сфери в Укра-
їні. Тому дер жавна гума ні тарна полі тика потре бує оздо ров лення, модер ні за-
ції і сис те ма ти за ції, що перед ба чає вирі шення ряду про блем, які є нас лід ком 
дов го три ва лих супе реч ли вих соці о куль тур них про це сів. Наці о нальні пріо-
ри тети гума ні тар ного роз витку Укра їни мають бути зорі єн то вані на фор му-
вання сучас ної кон ку рен тосп ро мож ної нації, позбав ле ної замкну тості і кон-
сер ва тизму, гото вої до осмис ле ного і кри тич ного осво єння всього нового, 
від кри тої для діа логу і спів ро біт ництва зі сві том. Реа лі за ція цих пріо ри те тів 
немож лива поза кон текс том роз ви ну того гро ма дянсь кого сус піль ства, фор-
му вання «сус піль ства знань», куль тур ної та полі тич ної кон со лі да ції нації.

4.1. Утве р дження сучас ної полі тич ної куль ту ри
Зміни полі ти ко-куль тур ного сере до вища є бага то ви мір ним і три ва-

лим про це сом, без якого немож ливе зміц нення демок ра тич них засад 
дер жав ного і сус піль ного роз витку. Вирі шення цього завдання пови нно 
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бути пред ме том спіль ної праці дер жав них інсти ту цій, полі ти куму, інсти-
ту тів гро ма дянсь кого сус піль ства, нау ко вої і куль тур ної еліти.

Аль фою і оме гою філо со фії укра ї нсь кого дер жа во тво рення пови нно 
стати спри яння фор му ванню куль тури кон сен сусу. Воно має йти в різ-
них напрям ах – як лінією тео ре тич них роз ро бок етики нена силь ства, 
куль тури миру, куль тури діа логу і полі логу, вироб лення від по від них тех-
но ло гій, так і лінією ство рення інсти ту цій ної і пра во вої основи «кон сен-
со ло гі ї».

Не від’єм ним еле мен том фор му вання зрі лої полі тич ної куль тури насе-
лення і полі тич ного класу, пере д у мо вою сус піль ного комп ро місу щодо 
шля хів роз витку Укра їни є вироб лення загаль но прий нят них цін ніс-
но-сві тог ляд них пози цій щодо зов ні шнь о по лі тич ної орі єн та ції кра їни, 
вибору парт не рів у світі задля гаран тій наці о наль ної без пеки України.

Дер жаві необ хідно від і йти від стра те гії лаві ру вання між силь ними 
гео по лі тич ними грав цями та неви зна че ності бага то век тор ності, від 
прак тики шан тажу силь них дер жав шля хом вису вання погроз оста-
точ ного при єд нання до гео по лі тич ного супер ника з метою отри мання 
зов ні шнь о по лі тич них диві ден дів. Важ ливо при пи нити фор му вання 
зов ні шнь о по лі тич них орі єн та цій на основі інтег ра ці о ні стсь кої міфо ло-
гії, тобто уяв лень про те, що вхо дження до будь-яких над на ці о наль них 
об’єд нань (ЄС, ЄЕП або НАТО) здатне вирі шити всі про блеми України.

Від мова від утри манства, інтег ра ці о ні стсь ких міфів, від вхо дження 
до нових імпе рій має стати осно вою роз бу дови реа ліс тич ної, праг ма тич-
ної зов ні шнь о по лі тич ної стра те гії Укра їни. Проте дані від мови не озна-
ча ють полі тики ізо ля ці о нізму. Укра їна вхо дила і має вхо дити до різ них 
еко но міч них бло ків і між дер жав них об’єд нань різ ного фор мату. Однак 
це має роби тися не під зов ніш нім тис ком і не на догоду кон’юнк турі, 
а з ура ху ван ням наці о наль них інте ре сів, зміц нення наці о наль ної без-
пеки, цін ніс них орі єн та цій насе лен ня.

До важ ли вих чин ни ків фор му вання сучас ної полі тич ної куль-
тури нале жить роз ви ток сус піль ної інфор ма ці ї. Сут тє вою при чи ною 
соці аль ної загаль мо ва ності, немож ли вості адек ват них від по ві дей на 
виклики сучас ності є те, що укра ї нське сус піль ство зали ша ється гли боко 
тра ди цій ним і мало сприй нят ли вим до ради каль них змін. Віт чиз няна вер-
сія інфор ма цій ного сус піль ства фор ма ту ється в Укра їні поза сучас ними 
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елект ро нними мере жами, поза Інтер не том, а соці альна кому ні ка ція від-
бу ва ється в рам ках тра ди цій них ЗМІ, пере важно теле ба чення. Будь-які 
транс фор ма ційні про цеси, у тому числі й у сфері куль тури й інфор ма ції, 
які могли б слу жити такими від по ві дями, три ві а лі зу ються і набу ва ють 
рутин ного харак теру. Вико рис тання Інтер нету в Укра їні зали ша ється усе 
ще без пре це дентно низь ким за євро пейсь кими стандартами. За даними 
Євро пейсь кого соці аль ного дослі дження, у роз ви ну тих скан ди навсь ких 
кра ї нах Інтер не том корис ту ються понад три чверті дорос лої ауди то-
рії, у колиш ніх соці а ліс тич них кра ї нах – від тре тини до п’я тої час тини, 
в Укра їні – менше деся тої час тини гро ма дян. Най ниж чими в Європі 
є показ ники вклю чення в Інтер нет молоді, при чому біль шість не від-
чу ває особ ли вої потреби в цьому. Як резуль тат, інсти ту ці о нальні медіа 
в Укра їні збе рі га ють ваго мий потен ціал орга ні зо ву вати й конт ро лю вати 
кому ні ка ції моло дої та зрі лої ауди то рі ї. Тобто висо ко ре сурсні в соці аль-
ному від но шенні групи прак тично ізоль о вані від аль тер на тив них інфор-
ма цій них сис тем, а фор му вання інфор ма цій ного сус піль ства, прос тіше 
кажучи, вибу до ву вання сучас ного дизайну соці аль ної кому ні ка ції, що не 
тільки від по ві дав би вимо гам євро ін тег ра ції, але й міняв жит тєві ритми 
сус піль ства, від бу ва ється за викрив ле ними схемами.

Най більш ефек тив ним засо бом спри яння роз вит кові полі тич ної куль-
тури насе лення через доступ до елект ро нних мереж інфор ма ції є їх про-
па ганда, вихо вання інте ресу шля хом інфор ма ти за ції навчаль них закладів.

Кон со лі да ція укра ї нсь кого сус піль ства, зок рема зміна загаль ної 
нега тив ної мораль но-пси хо ло гіч ної атмос фери в кра їні, є неод мін ною 
пере д у мо вою здійс нення пере тво рень. Транс фор му ю чись, укра ї нське 
сус піль ство не може не пере жи вати гост рої кризи цін ніс но-нор ма тив-
них сис тем, мораль но-етич ної кризи. Однією з голо вних її при чин є те, 
що завдання роз бу дови неза леж ної дер жави потре бу ють, з одного боку, 
модер ні за ції сус піль них від но син, в основі яких лежать лібе ральні цін-
ності, з дру гого – від ро дження наці о наль ної куль тури, сис тем но-ут во-
рю валь ним чин ни ком якої зали ша ються тра ди ційні цін ності, зви чаї та 
устої, що якраз і роз ми ва ються в про цесі модер ні за ції цими лібе раль-
ними цін нос тя ми.

Про блеми сучас ного укра ї нсь кого сус піль ства усклад ню ються 
тим, що роз ви нуті кра їни Заходу спи ра ються вже на пост ма те рі альні 
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цін ності, пов’я зані зі всту пом до нової ста дії свого роз витку (пост ка пі та-
лізм, пост ін дуст рі альне, пост мо дерне, інфор ма ційне тощо сус піль ст во), 
в Укра їні ж зде біль шого від тво рю ються індуст рі альні та доін дуст рі альні 
спо соби вироб ництва, особ ливо на її пів ден ному сході, де роз бу до ву-
ються капі та ліс тичні сус пільні від но сини, які в чис тому вигляді вже 
давно не існу ють у роз ви нутих кра ї нах, де соці альне рин кове гос по-
дарство та соці альна дер жава стали реаль ністю. Уна слі док нерів но мір-
ності та асинх рон ності роз витку різ них реґі о нів нашої кра їни вини кає 
ситу а ція «до-по ст-мо дер ну», коли одно часно спі віс ну ють різні сис теми 
цін нос тей та сві то гля дів – від арха ї чих до пост мо дер них, поро джу ючи 
спе ци фічні соці альні й регі о нальні конф лікти. Ситу а ція усклад ню ється 
з огляду на про цеси гло ба лі за ції, які дедалі більше став лять під сум нів 
існу вання наці о наль них дер жав, куль тур тра ди цій них етно сів із від по-
від ними цін ніс но-нор ма тив ними сис те ма ми.

Дер жава пови нна ефек тивно вико рис тати сис тему сучас них цін ніс-
но-нор ма тив них засад кон со лі да ції сус піль ства, які від по ві да ють харак-
теру та спря мо ва ності сучас них соці аль них змін і вті лення яких у життя 
може «дати сиг нал» пози тив ним сус піль ним про це сам вод но час в еко-
но міч ному, полі тич ному та мораль но-пси хо ло гіч ному аспек тах, стати 
важ ли вим чин ни ком при ско рення демок ра тич ного роз витку Укра їни. 
Саме мак си мальне спри яння фор му ванню сучас ної сис теми цін нос тей 
є пер шо чер го вим завдан ням влади. Необ хід но:

– при пи нити спроби зро бити домі нан тою дер жа во- і наці от во рення, 
супе реч ливе істо ричне минуле та тра ди ційну куль туру з наго ло сом на 
фоль к ло ри за цію та кле ри ка лі за цію сус піль ст ва;

– від мо ви тися від залиш ко вої «радянсь ко ї» сис теми почес них звань 
і наго род, яка від тво рює в сус піль стві атмос феру елі тар ного цинізму та 
масо вої зневіри;

– спря му вати зусилля дер жав ної сис теми освіти та вихо вання на 
вивчення та про па ганду цін нос тей та норм, при та ман них роз ви нутим 
демок ра тич ним дер жа вам, спро мож ним забез пе чити гід ний рівень 
життя пере важ ній біль шості громадян.

Вод но час необ хідна три вала «внут рішня робо та» і самого сус піль ства, 
його само ор га ні за ція для реа лі за ції свої іні ці а тив та діа логу з владою.

По дальші перс пек тиви роз витку укра ї нсь кого демок ра тич ного сус-
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піль ства, фор му вання від по ві даль ності гро ма дян щодо стану сус піль них 
справ мож ливі на шляху роз витку само ор га ні зо ва них сус піль них прак-
тик, під ви щення здат ності до об’єд нання, солі дар ності та колек тив них 
дій, зрос тання гро ма дянсь кої ком пе тент ності сус піль ства та його різ них 
соці аль них груп, чіт кої арти ку ля ції ними своїх влас них та сус піль них 
інте ре сів.

Особ ливе зна чення має вироб лення та послі довне утве р дження чіт ких 
демок ра тич них про це дур вине сення сус пільно зна чу щих питань на обго-
во рення, меха ніз мів ура ху вання гро мадсь кої думки й від по від ного при-
йн яття рішень, без чого демок ра тія може пере тво ри тися на симу ля тив ну.

Важ ливе місце в кон со лі да ції сус піль ства нале жить прак ти кам, тра-
ди ціям, сим во лам, що утве р джу ють почуття гро ма дянсь кої солі дар ності, 
пат рі о тизму. Це перед ба чає, зок рема, і фор му вання та сис те ма тичну реа-
лі за цію дер жав ною вла дою пев них про грам, про ек тів висо кого про па-
ган ди стсь кого спря му вання – дійсно загаль но на ці о наль ного рівня, які 
в жодному разі не можна зво дити до орга ні за ції фор маль них цере мо ній, 
уро чис тос тей, юві лей них захо дів, наго ро джень тощо, які повністю себе 
дис кре ди ту вали в очах громадян.

Дер жава пови нна докла дати сис те ма тич них зусиль до фор му вання 
й під тримки в сус піль стві, особ ливо – у кри зо вих ситу а ціях – пози тив-
ної мораль но-пси хо ло гіч ної атмос фери, від чуття сучас них здо бут ків 
і подаль ших перс пек тив роз витку; зміц нення солі дар ності, згур ту вання 
гро ма дян навколо при йн ят них для всіх загаль но людсь ких і наці о наль-
них цін нос тей та мораль них норм, тра ди цій. Особ ли вого зна чення набу-
ває під тримка пат рі о тич них іні ці а тив гро ма дянсь кого сус піль ст ва.

4.2.  Основні прин ципи фор му вання модер ної етно на ці о наль ної 
полі тики в Укра ї ні

Не об хідно запро ва дити таку модель дер жав ної етно на ці о наль ної 
полі тики, яка б від по ві дала нор мам між на род ного права та спе ци фіці 
роз витку Укра їни як дер жави з чис лен ними етніч ними мен ши нами, 
роз ви не ними тра ди ці ями бага то мов ності, полі куль тур ності, а з іншого 
боку – між ет ніч ної толе рант нос ті.

Го ло вні завдання дер жав ної етно на ці о наль ної полі тики на сучас-
ному етапі поля га ють у тому, щоб забез пе чити віль ний етно куль тур ний 
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роз ви ток пред став ни ків усіх етніч них спіль нот Укра їни, подальшу гар-
мо ні за цію між ет ніч них від но син, нейт ра лі зу вавши при цьому зов ніш-
ній вплив на Укра їну тих нега тив них сві то вих тен ден цій, які від чутно 
ведуть до полі ти за ції етніч ності, зрос тання ксе но фо бії, етніч ного й релі-
гій ного про ти сто яння та екст ре міз му.

Для реа лі за ції цих завдань необ хідно домог тися опти мі за ції засад-
ни чих прин ци пів наці о наль ної етно по лі тики. Нині особ ливо важ ливо 
від і йти від заіде о ло гі зо ва ного докт ри нерства, подо лати заста рілі етно-
куль турні сте рео типи укра ї нсь кої полі тич ної думки, пов’я зані з роз у мін-
ням укра ї нсь кої нації як суто етно куль тур ного феномена.

За без пе чення сис тем ного ком плекс ного під ходу до фор му вання полі-
тики в етно на ці о наль ній сфері потребує:

– мо ні то рингу стану етно на ці о наль них відносин;
– ви яв лення наяв них про блем у сфері між ет ніч них від но син (етно по-

лі тич ній, міг ра цій ній, сфері між ет ніч них сто сун ків);
– ви зна чення меха ніз мів та спо со бів їх вирі шення в полі тич ному та 

пра во вому вимірі, моде лю вання дії цих меха ніз мів, про гно зу вання нас-
лід ків їх засто су ван ня;

– роз робки іні ці а тив та змін до чин ного етно на ці о наль ного зако но-
давства з вра ху ван ням про по зи цій гро мадсь ких орга ні за цій наці о наль-
них меншин;

– мо ні то рингу ефек тив ності та особ ли вос тей засто су вання етно на ці-
о наль них іні ці а тив, вивчення нас лід ків їх дії.

Ре а лі зо ву ючи ці заходи, можна вийти на вироб лення демок ра тич ної 
моделі етно на ці о наль ної полі тики, яка має кон со лі ду вати сус піль ство на 
загаль но прий нят них ідей но-по лі тич них цін нос тях.

Дер жавна етно на ці о нальна полі тика Укра їни має стати невід’єм ною 
скла до вою полі тики дер жави, спря мо ва ною на регу лю вання сфери етно-
на ці о наль них від но син з метою забез пе чення гар мо ній ного роз витку укра-
ї нсь кої нації в цілому та наці о наль них мен шин і етніч них груп в Україні.

Го ло вною метою етно на ці о наль ної полі тики Укра їни є роз ви ток та 
кон со лі да ція укра ї нсь кої нації, що перед ба чає збе ре ження та роз ви ток 
куль тур ної, мов ної само бут ності укра ї нсь кої нації, наці о наль них мен-
шин та етніч них груп на основі забез пе чення прав і сво бод людини та 
гро ма дя нина. Основ ними завдан нями дер жав ної етно на ці о наль ної полі-
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тики є ство рення належ них умов для забез пе чення рів но прав них від но син 
між пред став ни ками укра ї нсь кої нації, наці о наль них мен шин та етніч них 
груп, які про жи ва ють в Укра їні, утве р дження атмос фери толе рант ності, 
між ет ніч ної зла годи в укра ї нсь кому сус піль стві, забез пе чення рів них 
мож ли вос тей в еко номiчнiй, соц i альнiй, полi тичнiй та куль турнiй сфе-
рах сус п iль ства для всіх її гро ма дян неза лежно вiд раси, коль ору шкiри, 
полi тич них, рел i г i й них пере ко нань, статi, етн i ч ного й соц i аль ного похо-
дження, май но вого стану, мiсця про жи вання, мов них та iнших ознак.

Ос новні напрями дер жав ної етно на ці о наль ної полі ти ки
По лі ти ко-пра вова сфе ра
• На пра цю вання та вдос ко на лення зако но дав чої бази, спря мо ва ної 

на регу лю вання роз витку етно на ці о наль них від но син на основі імп-
ле мен та ції норм євро пейсь кого, між на род ного права, вра ху вання про-
гре сив ного зару біж ного досвіду під ви щення ефек тив ності дер жав ного 
менедж менту в етно по лі тич ній сфері.

• Ви роб лення нових, нау ково обґрун то ва них під хо дів до вирі шення 
про блем між ет ніч них та етно по лі тич них відносин.

• За без пе чення зво ро тнь ого зв’язку між укра ї нсь кою нацією, наці о-
наль ними мен ши нами, етніч ними гру пами та державою.

• Спри яння ста нов ленню полі ти ко-пра во вої суб’єкт ності гро мадсь-
ких орга ні за цій, які репре зен ту ють інте реси етніч них спіль нот в еко но-
міч ній, соці аль ній та куль тур них сферах.

• Здійс нення постій ного сис тем ного моні то рингу етно на ці о наль них 
від но син в Укра їні, еко но міч ного, куль тур ного, полі тич ного стану укра-
ї нсь кої нації, наці о наль них мен шин та етніч них груп задля вияв лення 
про блем них момен тів у сфері етно на ці о наль них від но син, швид кого 
реа гу вання на них та запро ва дження ефек тив них полі тич них і пра во вих 
меха ніз мів попе ре дження та роз в’я зання конф лікт них ситуацій.

• Ство рення умов для від нов лення прав пред став ни ків наро дів, які 
були депор то вані в радянську добу за наці о наль ною озна кою і які повер-
ну лися в Укра їну на постійне про жи ван ня.

Со ці аль но-еко но мічна сфе ра
• За без пе чення орга ні за цій них та мате рі аль них умов, що спри я ють 

ура ху ванню й задо во ленню потреб та інте ре сів пред став ни ків укра ї нсь-
кої нації, наці о наль них мен шин і етніч них груп.
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• Роз робка дер жав них і регі о наль них ціль о вих про грам облаш ту-
вання: адап та ції та інтег ра ції осіб, депор то ва них за наці о наль ною озна-
кою, що повер ну лися на постійне про жи вання в Укра їну, а також фінан-
су вання цих про грам з дер жав ного та міс це вих бюджетів.

• По дат кове заохо чення бла го дій ної діяль ності, спря мо ва ної на збе-
ре ження й роз ви ток етніч ної, куль тур ної, мов ної та релі гій ної само бут-
ності укра ї нсь кої нації, наці о наль них мен шин та етніч них груп.

• За без пе чення рів но прав ності гро ма дян Укра їни неза лежно від етніч-
ного похо дження в корис ту ванні при род ними ресур сами, які є об’єк тами 
права влас ності укра ї нсь кого народу.

• Ство рення орга ні за цій них і пра во вих умов для під тримки роз витку 
під при єм ництва та тра ди цій них видів гос по дарсь кої діяль ності пред-
став ни ків наці о наль них мен шин і етніч них груп.

Куль тур но-гу ма ні тарна сфе ра
• Ство рення умов для збе ре ження та роз витку мов, етно куль тур ної 

спад щини (істо рії, наці о наль них зви чаїв, тра ди цій) укра ї нсь кої нації, 
наці о наль них мен шин та етніч них груп.

Фор му вання й поши рення цін нос тей між ет ніч ної зла годи, толе рант-
но • сті через впро ва дження від по від них про грам у сис тему дошкіль ної, 
загаль ної сере дньої та вищої освіти.

• Спри яння роз витку між куль тур ного діа логу з метою фор му вання 
в укра ї нсь кому сус піль стві атмос фери толе рант ності, впро ва дження 
про грам з про ти дії та запо бі гання ксе но фо бі ї.

• Утве р дження толе рант ності та недо пу щення роз па лю вання 
наці о наль ної, расо вої та релі гій ної ворож нечі в пуб ліч них сфе рах: інфор-
ма ції, освіті, управ лінні, політиці.

Сфера зов ні шньої та міг ра цій ної полі ти ки
• Спри яння збе ре женню і роз витку куль тури, мови, задо во ленню 

куль тур них потреб укра їн ців, які про жи ва ють за межами Укра їни, мето-
дом іні ці ю вання про грам, що спри я ють збе ре женню етніч ної укра ї нсь-
кої іден тич ності та спо ну ка ють укра їн ців за кор до ном від сто ю вати та 
лобі ю вати інте реси Укра їни в кра ї нах про жи ван ня.

• За лу чення закор дон них укра їн ців та їх гро мадсь ких об’єд нань до 
захо дів, іні ці а тив щодо під не сення між на род ного імі джу України.

• Оп ти мі за ція міг ра цій ної полі тики Укра їни шля хом при йн яття Кон цеп-
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ції дер жав ної міг ра цій ної полі тики, Міг ра цій ного кодексу та ство рення спе-
ці а лі зо ва ного органу дер жав ної влади, який від по ві да тиме за її здійс нен ня.

• Роз робка та впро ва дження про грам інтег ра ції імміг ран тів в укра ї-
нське сус піль ст во.

• На ла го дження спів праці з кра ї нами, які при йма ють тру до вих міг-
ран тів з Укра їни, для забез пе чення їх пра во вого і соці аль ного захисту.

• Ство рення умов для віль ного нала го дження й під три мання зв’яз-
ків гро ма дян Укра їни з пред став ни ками своєї наці о наль ності та їх гро-
мадсь кими об’єд нан нями за межами України.

З метою вдос ко на лення зако но дав чої бази етно на ці о наль ної полі тики 
спе ці а лісти реко мен ду ють здійс нення таких заходів:

– оп ти мі за ція етно на ці о наль ного зако но давства шля хом при ве дення 
нор ма тив но-пра во вих актів, якими регу лю ються етно на ці о нальні від но-
сини в Укра їні, у від по відність до Кон цеп ції етно на ці о наль ної політики;

– удо ско на лення Закону Укра їни «Про наці о нальні мен шини в Укра-
ї ні» (1992 р.) шля хом конк ре ти за ції, при ве дення його у від по від ність 
до сучас них реа лій роз витку етно на ці о наль них від но син та норм євро-
пейсь кого, між на род ного права;

– вне сення змін до зако но давства Укра їни в час тині поси лення кри мі-
наль ної від по ві даль ності за роз па лю вання між ет ніч ної, расо вої та релі-
гій ної ворож не чі;

– удос ко на лення пра во вого ста тусу та поси лення пра во вого захисту 
закор дон них укра їн ців, зок рема через при йн яття змін до Закону Укра їни 
«Про пра во вий ста тус закор дон них укра їн ців».

Гостро постає питання вдос ко на лення дер жав ної полі тики щодо 
імміг ран тів. Про блема з ними загост рю ється у зв’язку з під пи сан ням 
Укра ї ною угоди з ЄС про реад мі сію та неба жан ням Російсь кої Феде ра ції 
укла дати від по відну угоду з Укра ї но ю. Ситу а ція потре бує таких кроків:

– до Закону Укра їни «Про імміг ра ці ю» (2001 р.) слід внести уточ нення, 
які б уре гу лю вали ста тус легаль ного і неле галь ного міг ранта, умови отри-
мання ними гро ма дянства Укра їни або ж умови при му со вого висе лен ня;

– при йн яття неле галь них імміг ран тів на тери то рію Укра їни з інших 
дер жав у рам ках угоди про реад мі сію пови нно здійс ню ва тися в разі 
доку мен таль ної фік са ції віз и Укра їни. Наяв ність у неза кон ного імміг-
ранта речей укра ї нсь кого вироб ництва, доку мен тів на про їзд, які дають 
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мож ли вість пере су ва тися тери то рією Укра їни, не пови нні бути під ста-
вою для повер нення цих осіб на тери то рію України;

– по си лення юри дич ної від по ві даль ності за спри яння неле галь ній 
міграції.

4.3. Мовна полі тика дер жа ви
Має під по ряд ко ву ва тись завдан ням кон со лі да ції і демок ра ти за ції 

укра ї нсь кого сус піль ства з ура ху ван ням мов них, куль тур них та інфор-
ма цій них інте ре сів і упо до бань гро ма дян, тра ди цій і особ ли вос тей різ-
них регі о нів Укра їни, а також утве р дження пози цій Укра їни в сучас ному 
світі, її пов но цін ного вхо дження у сві то вий еко но міч ний, полі тич ний, 
куль тур ний, освіт ній, інфор ма цій ний простір.

Тому дер жавну мовну полі тику слід роз роб ляти з ура ху ван ням реа-
лій мов ної ситу а ції в Укра їні, зок рема регі о наль них і зов ніш ніх чин ни-
ків, над а ючи їй чіт кої стра те гії, спря мо ва ної на кон со лі да цію укра ї нсь кого 
сус піль ства. Важ ли вим чин ни ком полі тики в мов ній сфері є реа лі за ція 
дер жав ного ста тусу укра ї нсь кої мови у такий спо сіб, який би не ство рю-
вав загроз для російсь кої та інших мов шля хом зако но дав чого обме ження 
їх вико рис тання. Подальше мовне будів ництво в Укра їні має базу ва тися 
на заса дах чин ної Кон сти ту ції Укра їни (ст. 10) та рішення Кон сти ту цій-
ного Суду Укра їни (від 14 грудня 1999 р. № 10-рп/99) про ста тус і функ-
ці о ну вання укра ї нсь кої мови як дер жав ної та інших мов в Укра їні. Проте 
загаль ний ана ліз пра во вого регу лю вання мов ного питання в Укра їні свід-
чить про необ хід ність якнай швид шого його зако но дав чого закріп лен ня.

На основі нещо давно затвер дже ної Кон цеп ції дер жав ної мов ної полі-
тики необ хідно роз ро бити про граму її реа лі за ції, спря мо вану на засто су-
вання пра во вих та орга ні за цій них механіз мів для без конф лікт ного вирі-
шення мов ного питання, посту по вого утве р дження пози цій укра ї нсь кої 
мови як дер жав ної, ура ху вання інте ре сів етніч них спіль нот та мов них 
груп на основі між на род ного досвіду роз в’я зання мов них про блем. 

Дер жавна мовна полі тика має бути спря мо вана на пошук наці о-
наль ного комп ро місу в цій сфері, а це перед ба чає над ання мож ли вос-
тей російсь кому, кримсь ко та тарсь кому та іншим мов ним ком по нен там 
зайняти свою функ ці о нальну нішу в загаль но ук ра їнсь кому куль тур но-
ін фор ма цій ному процесі.
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4.3. Мовна полі тика дер жа ви

З метою успіш ної реа лі за ції закла де них у Кон цеп ції дер жав ної мов-
ної полі тики прин ци пів необ хід но:

– внести зміни до Наці о наль ної докт рини роз витку освіти, які перед-
ба чали б практичне оволодіння українською молоддю державною 
мовою та мовами, однією чи кількома, іноземними, доступ до про грам 
Євро пейсь кого Союзу у сфері освіти, у тому числі тих, які спря мо вані на 
вивчення мов між на род ного спіл ку ван ня;

– роз гля нути питання про від зна чення в Укра їні при йн я того в ЄС Дня 
євро пейсь ких мов (26 верес ня);

– з метою сис тем ного інтег ру вання укра ї но мов них ком п’ю тер них 
лінг віс тич них меха ніз мів в інфор ма ційні тех но ло гії забез пе чити цілес-
п ря мо ва ний роз ви ток наці о наль ного елект ро нного мов ного ресурсу та 
вико рис тання засо бів ком п’ю тер ної лінг віс ти ки;

– за твер дити Дер жавну ціль ову про граму роз витку Наці о наль ної 
слов ни ко вої бази Укра їни, кон цеп ція якої схва лена роз по ря джен ням 
Кабі нету Мініст рів Укра їни від 11 лютого 2009 р. № 140-р.

Варто зазна чити, що мовне питання набуло в Укра їні пев ної полі ти-
за ції і стало сьо го дні поміт ною про бле мою, яка потре бує вирі шення. 
При чи ною цього є не лише його вико рис тання окре мими полі тич ними 
силами – навпаки, воно само стало до пев ної міри реак цією на при крі 
помилки і пере гини у здійс ненні дер жав ної мов ної полі тики. 

Про тя гом усіх років неза леж ності мовну полі тику харак те ри зу вала 
непо слі дов ність, від сут ність сис тем ності у її про ва дженні, брак нау ко-
вого забез пе чення, недо статнє вра ху вання між на род ного досвіду, регі о-
нальна різ но рід ність, непро ду ма ність окре мих дій та невміння попу ля-
ри зу вати в сус піль стві потребу й харак тер ужи ва них заходів.

По при ці неспри ят ливі обста вини сьо го дні потрібно фор му лю вати 
й попу ля ри зу вати мож ливі спо соби вирі шення мов ної про блеми, які 
перед ба чали б комп ро міс між інте ре сами двох най біль ших мов них груп. 
Укра ї нська мова має зали ши тися єди ною дер жав ною мовою, обо в’яз ко-
вою для вжи вання в дер жав них уста но вах і вивчення в освіт ніх закла-
дах на всій тери то рії країни.

Отже, дер жава пови нна задек ла ру ва ти:
– не до ціль ність пуб ліч них закли ків полі ти ків, дер жав них дія чів до 

зміни Кон сти ту ції Укра їни та інших пра во вих доку мен тів щодо ста тусу 
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укра ї нсь кої мови як єди ної дер жав ної в Укра їні; 
– за не по ко єння загаль ним ста ном функ ці о ну вання укра ї нсь кої, інших 

мов Укра їни, насам пе ред загаль ним зни жен ням рівня воло діння мовами, 
куль тури мово ко рис ту вання в укра ї нсь кому сус піль стві, руй ну ван ням 
сис теми впливу на прак тику засто су вання мов в Україні;

– важ ли вість і невід во рот ність поглиб лення мов ного будів ництва 
в Укра їні на заса дах чин ної Кон сти ту ції Укра їни (ст. 10) та рішення Кон-
сти ту цій ного Суду Укра їни (№ 10-рп/99) від 14.12.1999 р. про ста тус 
і функ ці о ну вання укра ї нсь кої мови як дер жав ної та інших мов в Україні;

– по шук та реа лі за цію шля хів без конф лікт ного вирі шення мов ного 
питання, посту по вого утве р дження пози цій укра ї нсь кої мови як дер жав но ї.
Пи тання захисту мов в Укра їні має вирі шу ва тися у пра во вому полі на 

основі Кон цеп ції дер жав ної мов ної полі тики та про грами її реа лі за ці ї. 
Загаль ний ана ліз пра во вого регу лю вання мов ної полі тики в Укра їні свід-
чить, що це питання потре бує якнай швид шого зако но дав чого закріп-
лення. Невід клад ність вирі шення поля гає у тому, що воно про ни зує усі 
сфери сус піль ного життя, а тому невре гуль о ва ність та неточ ність, 
яка панує нині у цій сфері, зали шає за собою багато роз біж нос тей, які 
пер ма нентно загро жу ва ти муть сус піль ною напругою.

Се ред основ них напря мів модер ні за ції дер жав ної мов ної полі тики, 
спря мо ва них на пошук наці о наль ного комп ро місу в цій сфері, можуть 
бути такі:

– ви знання укра ї нсь кої мови як єди ної дер жав ної, обо в’язку всіх гро-
ма дян знати дер жавну мову та необ хід ності дер жав ної під тримки захо-
дів щодо її поши рення у всіх сфе рах сус піль ного життя;

– визнання необхідності вивчення й оволодіння українською мовою 
державними службовцями як невід’ємної кваліфікаційної вимоги для 
призначення на державні посади.

З метою вдос ко на лення зако но дав чої бази мов ної полі тики необ хід-
ним є:

– при йн яття закону Укра їни «Про дер жавну мову» на зміну чин ному 
Закону 1989 р. «Про мови в Укра ї нсь кій РСР»;

– при ве дення Закону Укра їни «Про рати фі ка цію Євро пейсь кої хар тії 
регі о наль них мов або мов мен шин» у від по від ність до ори гі наль ного 
тексту між на род но-пра во вого доку мента, її адек ват ної інтер пре та ці ї.
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Зга да ний Закон про рати фі ка цію Євро пейсь кої хар тії регі о наль них 
мов або мов мен шин потре бує уточ нень, по-перше, у час тині адек ват ного 
тлу ма чення тер міна «регі о нальні мови або мови мен шин», а по-друге, 
у час тині вне сення до нього поло жень, якими б визна ча лися меха нізми 
засто су вання захис них про це дур Хар тії щодо укра ї нсь кої мови на тери-
то ріях, де укра ї нська мова фак тично є «мен ши нно ю». Адже Євро пейська 
хар тія регі о наль них або міно ри тар них мов спря мо вана на «захист і роз-
ви ток істо рич них регі о наль них мов і мов наці о наль них мен шин у Євро-
пі». Вона має збе регти мови, яким загро жує зник нення, та забез пе чити 
повновартісне функ ці о ну вання, але з домі нан тою дер жав ної мови, міно-
ри тар них мов на тери то ріях їх поши рення. Засто су вання в Укра їні цієї 
Хар тії є  про бле ма тич ним, про що свід чить досвід таких країн, як Іта лія, 
Фран ція, Російська Феде ра ція, які під пи сали Хар тію ще 10 років тому, 
але й досі не ввели її у дію.

В Укра їні слід ство рити належні умови для воло діння укра ї нсь кими 
гро ма дя нами дер жав ною мовою, а також мовами між на род ного спіл ку-
вання – це має стати стра те гіч ним пріо ри те том дер жав ної мов ної полі-
тики. 

Вод но час нау кові роз робки демонструють, що вирі шення мов ного 
питання можна знач ною мірою пере міс тити в пло щину інте лек ту аль-
них тех но ло гій. У сучас них умо вах про гресу інфор ма цій ного сус піль-
ства, фор му вання еле мен тів «сус піль ства знань» особ ли вого зна чення 
у справі реа лі за ції мов ної полі тики, кон со лі да ції єди ного сучас ного 
укра ї нсь кого гума ні тар ного прос тору набу ває прак тичне впро ва дження 
напра цю вань укра ї нсь кої ака де міч ної науки, які ство рю ють великі мож-
ли вості для гли бо кого інтег ру вання укра ї но мов них ком п’ю тер них лінг-
віс тич них меха ніз мів в інфор ма ційні тех но ло гі ї.

4.4. Полі тика щодо релі гії та церк ви
Укра їна істо рично була і нині зали ша ється бага то ре лі гій ною кра ї но ю. 

Одно часно в ній зав жди існу вали значні верстви бай ду жих до релі гії та 
церкви людей і людей зовсім нере лі гій них. У період неза леж ності Укра-
їни помітно акти ві зу ва лися тра ди ційні кон фе сії, з’яв и лися нові релі гійні 
течії, зросла загальна релі гійна мережа. У сус піль ному житті став впли-
во вим релі гій ний чин ник. Усе це вима гає уточ нення дер жав ної полі тики 
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щодо релі гії і церкви з метою насам пе ред забез пе чення сво боди сві то-
гляду, думки, совісті, релі гії та збе ре ження миру, зла годи, толе рант ності 
в сус піль стві, ціліс ності самої держави.

На зріла потреба в при йн ятті на зако но дав чому рівні Кон цеп ції дер-
жав но-ре лі гій них і сус піль но-ре лі гій них від но син в Укра їні, де було б 
визна чено фун да мен тальні прин ципи вза є мо від но син орга нів дер жав ної 
влади, міс це вого само вря ду вання, полі тич них і гро мадсь ких орга ні за цій 
з релі гій ними об’єд нан нями та релі гій них об’єд нань між собо ю. Такими 
осно во по лож ними заса дами мають стати:

– парт нерство усіх суб’єк тів вза є мо від но син у сфері соці аль ного 
служіння;

– за по бі гання полі ти за ції релі гій них об’єд нань і кле ри ка лі за ції влади;
– світсь кий харак тер дер жави й освіти;
– не втру чання орга нів дер жав ної влади і міс це вого само вря ду вання 

у кано нічні справи релі гій них об’єд нань;
– то ле рант ність і конс трук тив ний діа лог усіх суб’єк тів вза є мо від но-

син;
– вза ємна повага віру ю чих, бай ду жих до релі гії людей і нере лі гій них 

людей до почут тів і пере ко нань іншого суб’єкта відносин;
– без конф ліктне роз в’я зання між кон фе сій них і внут рі шнь о кон фе сій-

них супе ре чок, незгод між релі гій ними і нере лі гій ними орга ні за ці ями та 
людьми.

З метою належ ного пра во вого забез пе чення функ ці о ну вання релі гій-
них об’єд нань доцільно при йн яти нову редак цію Закону Укра їни «Про 
сво боду совісті та релі гій них орга ні за цій» (1991 р.), де вре гу лю вати всі 
неунор мо вані питання, зок рема перед ба чи ти:

– на дання релі гій ним об’єд нан ням права юри дич ної особи;
– уник нення подвій ної реєст ра ції релі гій них об’єд нань;
– за без пе чення об’єк тив ності і про зо рості при над анні релі гій ним 

об’єд нан ням землі в корис ту вання, дозво лів на будів ництво, пере дачі 
куль то вих при мі щень тощо;

– за по бі гання релі гій ній нетер пи мості, про явам релі гій ного екст ре-
мізму, фун да мен та лізму, вико рис танню релі гій них настроїв і почут тів 
у анти со ці аль них цілях;

– за про ва дження екс пер тизи про ек тів адап та ції між на род них і євро-
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пейсь ких норм у галузі регу лю вання релі гій ної сфери до укра ї нсь ких 
умов, щоб не завдати шкоди існу ю чим у нас кон фе сіям, збе ре женню 
релі гій ної само бут нос ті;

– га ран ту вання сво боди сві то гляду і думки нере лі гій них людей;
– спри яння релі гій ним орга ні за ціям у забез пе ченні необ хід ними 

куль то вими при мі щен ня ми.
Се р йоз ною про бле мою у дер жав но-цер ков них від но си нах досі зали-

ша ється неза вер ше ність пере дачі релі гій ним орга ні за ціям куль то вих 
спо руд, при мі щень, майна, що пере бу вали чи пере бу ва ють у дер жав ній 
влас ності і влас ності міс це вих тери то рі аль них гро мад. Це нерідко поро-
джує гострі конф ліктні ситу а ці ї. Настав час завер шити повер нення релі-
гій ним орга ні за ціям їх майна. Потрібно здійс нити повну інвен та ри за цію 
коли шнь ого куль то вого майна, уточ нити спи сок об’єк тів пере дачі, 
визна чити реальну готов ність не го тов ність дер жав них і муні ци паль-
них уста нов до його пере дачі, а релі гій них орга ні за цій – до при йн яття, 
належ ного вико рис тання і збе ре ження, особ ливо це сто су ється пам’я ток 
архі тек тури, істо рії і куль тури. Меха нізми реа лі за ції всього ком плексу 
питань, пов’я за них з повер нен ням релі гій ним орга ні за ціям їх коли шньої 
влас ності, слід визна чити в Законі Укра їни «Про повер нення релі гій ним 
орга ні за ціям куль то вого май на».

4.5. Полі тика фор му вання істо рич ної пам’я ті
Од ним з най важ ли ві ших пріо ри те тів гума ні тар ної полі тики є фор му-

вання істо рич ної пам’яті. Активне осмис лення досвіду мину лого, полі-
тич них, куль тур них і мораль них тра ди цій укра ї нсь кого народу необ хідне 
для роз у міння сучас ної ситу а ції та стра те гій роз витку. Істо рична пам’ять 
лежить в основі пат рі о тич ної сві до мості. Модер ні за ційні зусилля не мати-
муть успіху, якщо не буде вра хо ву ва тися істо рич ний досвід роз бу дови дер-
жав ності, ство рення кон сти ту цій них засад сус піль ної орга ні за ції, само-
вря ду вання, інтег ра ції до євро пейсь кого і сві то вого спів то ва рист ва.

Дер жавна влада пови нна пра во вими, куль тур ними, орга ні за цій ними, 
мате рі аль ними засо бами спри яти зміц ненню істо рич ної пам’яті. Насам-
пе ред тут потрібна цілісна, роз ра хо вана на три ва лий період і послі довне 
здійс нення кон цеп ція полі тики фор му вання істо рич ної пам’яті. В її 
основу мають бути закла дені такі осно во по ложні принципи:
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– па но рамне бачення мину лого Укра їни, осмис лення віт чиз ня ної 
істо рії у всіх її виявах, успі хах і невда чах, про ти борстві в різні пері оди 
різ них полі тич них сил та іде о ло гій, етніч ному і куль тур ному роз ма їтті, 
мир ній спів праці і кон фрон та ціях із сусі дами. Усе це має сприй ма тися 
як спільна спад щина всього укра ї нсь кого народу;

– до цієї загаль но на род ної спад щини слід вклю чити істо ричну та 
куль турну спад щину всіх етно сів сучас ної Укра їни та наро дів, що насе-
ляли укра ї нські землі в минулому;

– до всіх без винятку осіб, подій, явищ, про це сів мину лих часів засто-
со ву вати об’єк тив ний, зва же ний кри ти ко-ана лі тич ний під хід не стільки 
для вироб лення оці нок (похвали чи осу ду), а для виве дення повчаль них 
уро ків, при клад ура ху вання яких пови нні пока зати насам пе ред дер-
жавна влада та еліта;

– осмис лення влас ної істо рії в кон тексті євро пейсь кої і сві то вих 
цивілізаційних процесів під по ряд ку вати вихо ванню поваги до влас ної 
само бут ності, утве р дженню гро ма дянсь кої сві до мості та наці о наль ної 
іден тич ності, і вод но час – вша ну ванню загаль но людсь ких демок ра тич-
них цін нос тей і толе рант нос ті;

– іс то ричну пам’ять вико рис то ву вати як засіб пороз уміння і при ми рення 
всіх сус піль них верств;  роз у міння і від чуття наці о наль ної єдності має бути 
незмірно важ ли ві шим, ніж усі супе речки в питан нях оцінки явищ, подій, 
персоналій, соці аль них, полі тич них і релі гій них конф лік тів минулого.

Роз ви ток і зміц нення істо рич ної пам’яті, яка є пер шо ос но вою пат рі-
о тич ної сві до мості, наці о наль ної іден тич ності та єднос ті, – бага то гран-
ний без пе рерв ний про цес. На кож ному новому етапі сус піль ного життя 
він вима гає нових зусиль, що реа лі зу ються в конк рет них цілесп ря мо ва-
них про гра мах і проектах.

Най більш масш табне завдання на сьо го дні – забез пе чення віль ного 
доступу всіх верств укра ї нсь кого сус піль ства до пер шо дже рел істо рич-
ної пам’яті. З цією метою доцільно:

– розробити дов го три валу дер жавну про граму оциф ру вання фон дів 
біб лі о тек, архі вів і музеїв та ство рити на цій основі елект ро нну істо рич-
ну біб лі о те ку;

– за сну вати теле ка нал, який би спе ці а лі зу вався на питан нях укра ї нсь-
кої історії;



Національна доповідь  63

4.5. Полі тика фор му вання істо рич ної пам’я ті

– ство рити дина мічну сис тему дру ко ва ної й усної про па ганди істо-
рич них знань (попу лярна і одно часно дешева істо рична біб лі о тека, істо-
ричні кален дарі, біо гра фії визнач них поста тей укра ї нсь кої істо рії тощо);

– надати сприяння істо рич ним, архе о ло гіч ним, літе ра тур ним, мис-
тець ким музеям, істо ри ко-куль тур ним і мемо рі аль ним запо від ни кам 
і ком плек сам у введенні до культурологічного обігу масивів історико-
культурних пам’я ток, що збе рі га ються в запас ни ках.

По суті, неви черпні мож ли вості для фор му вання істо рич ної пам’яті, 
істо рич ної сві до мості й куль тури істо рич ного мис лення має навчаль но-
ви хов ний про цес у загаль но ос віт ній і вищій школі. Реалізація державної 
політики у цій справі передбачає:

– під го товку на кон курс ній основі ста більних, вива жених під руч-
ників з істо рії Укра їни (для шкіл, ВНЗ, широ ких верств), які б кон-
цент ру вали увагу не лише на лихоліттях, поразках, фізичних та 
матеріальних втратах, але й на здо бут ках укра ї нсь кого народу, свід чен-
нях жертовностіі єдності в скрутні часи, спри яли фор му ванню пози-
тив ного образу мину лого Укра їни і опти міс тич ного образу її май бу-
тнь ого; і водночас унеможливлювали створення негативного образу 
сусідніх держав і народів та запобігали б поширенню нетерпимості й 
ксенофобії, як це передбачено Рекомендаціями Ради Європи (2001)15 
«Про викладання історії в Європі у XXI столітті»;

– прискорення підготовки багатотомних енциклопедій та довідкових 
і популярних видань з історії України, історії української літератури, 
історії української культури, історії української мови, історії українського 
мистецтва; видання Універсальної енциклопедії України;

– по си лення нау ко вого супро воду під го товки під руч ни ків з істо рич-
них дис цип лін, утвер дження прин ципу від по від ності змісту про грам 
і під руч ни ків най но ві шим досяг нен ням істо рич ної науки;

– мо дер ні зацію кон цеп ту альних під ходів до істо рич ної освіти, 
унеможливлення полі тич ного (особ ливо – ситу а тив но го) замов лення та 
впливу суб’єктивних чинників (включно зі зміною політичної орієнтації 
центральних чи місцевих органів влади) на зміст істо рич ної освіти 
у загаль но ос віт ній і вищій школі, сис темі піс ля дип лом ної освіти (стан-
дарти, про грами, під руч ни ки). 

Сві то вим спів то ва рист вом дове дено, що наці о нальна істо рична 
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пам’ять потре бує належної орга ні за ції фун да мен таль ної істо рич ної 
науки. У пере до вих кра ї нах для цього ство рені ака де мічні та уні вер-
си тетські нау ко во-дос лідні уста нови, інсти тути наці о наль ної пам’яті, 
реа лі зу ються постійно діючі про грами ком плекс них істо рич них дослі-
джень. За наших умо в це перед ба чає:

– роз гор тання між дис цип лі нар них тео ре ти ко-ме то до ло гіч них та при-
клад них дослі джень у сфері істо рич ної пам’яті в Укра їні, які б визна чали 
кри те рії істо рич ної сві до мості, меха нізми вза є мо дії інди ві ду аль ної, гру-
по вої і колек тив ної істо рич ної пам’яті, спри яли здійс ненню захо дів для 
запо бі гання конф лік тів і подо лання непо ро зу мінь між різ ними соці аль-
ними, етніч ними, кон фе сій ними і регі о наль ними гру пами на істо рич ній 
основі;

– за без пе чення умов для віль ного роз витку істо рич ної науки, які б 
уне мож лив лю вали будь-який полі тич ний чи іде о ло гіч ний тиск на уче-
них з метою пере тво рення істо рич ного знання на інстру мент мані пу ля-
ції, неко рект них інтер пре та цій дже рел, подій і фак тів на догоду тій чи 
іншій іде о ло гії або полі тич ній силі;

– роз гор тання сис тем них дослі джень із все сві тньої (загаль ної) істо-
рії, інсти ту а лі за цію цієї галузі істо рич ної науки, пошуки типо ло гіч них 
пара ле лей і від мін нос тей у циві лі за цій них про це сах на тере нах Укра їни 
та євро пейсь кому кон ти ненті в цілому, осмис лення все сві тньої істо рії 
під кутом зору віт чиз ня ної, визна чення місця і ролі укра ї нства у сві то-
вому істо рич ному про цесі, що без сум нівно при ско рить інтег ра цію дер-
жави у євро пейсь ке і сві то ве спів то ва рист во;

– під го товку і видання бага то том ної син те тич ної праці «Істо рія 
Укра ї ни», кон цеп цію якої роз роб лено в Інсти туті істо рії Укра їни НАН 
України.

З метою консолідації суспільства, запобігання суб’єктивізму і 
необгрунтованих пропозицій у справі історичного календаря назріла 
потреба:

– ви ро бити і затвер дити нау кові кри те рії визначення дат засну-
вання (утво рен ня) насе ле них пунк тів, оно вити Спи сок істо рич них 
населених місць Укра їни, затвер дже ний Поста но вою Кабі нету Мініст-
рів Укра їни від 26.07.01 № 878 і тим самим запе ре чити кон’юнк тур ний 
під хід до визна чення юві леїв міст і сіл України;
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4.6. Здійс нення ціліс ної і послі дов ної дер жав ної куль тур ної політики

– для уникненню подаль шого нагро ма дження дер жав них і кален дар-
них свят затвер дити Єди ний кален дар дер жав них свят і пам’ят них дат, 
поря док скла дання пере лі ків та від зна чення свят, дат і юві леїв загаль но-
дер жав ного, регі о наль ного і міс це вого значення.

Окремо слід від зна чити необ хід ність дер жав ної під тримки масового 
крає знав чого руху, що культивує інте рес до істо рії, сприяє під не сенню 
наці о наль ної свідомості, напов ненню істо рич ної пам’яті бли зь кими для 
людей міс це вими реаліями.

Справжня істо рична пам’ять, очи щена від пере кру чень, фаль си фі ка цій 
і міс ти фі ка цій, – най е фек тив ні ший інстру мент для духов ної кон со лі да ції 
сус піль ства, під тримки його устоїв; водно часно вона є скла до вою наці о-
наль ної без пеки та між на род ного імі джу дер жави і нації.

4.6.  Здійс нення ціліс ної і послі дов ної дер жав ної 
куль тур ної полі ти ки

Дер жавна куль турна полі тика про тя гом усіх років неза леж ності зали-
ша лася кон цеп ту ально заста рі лою, інер цій ною, а бюджетна під тримка 
куль тури і мис тецтва недо ста тньою за обся гами та недос ко на лою за 
меха ніз мами. Через те роль наці о наль ної куль тури та куль тур но-іс то-
рич ної спад щини, сучас них куль тур них індуст рій (кіно, театр, музика, 
ното ви дання, мис тецькі видання, кни го ви дання вза галі та ін.) вияви лася 
неефек тив ною у фор му ванні наці о наль ної іден тич ності та ціліс ного 
наці о наль ного куль тур но-ін фор ма цій ного прос тору. Крім того, куль ту-
рот во рення в сучас ній Укра їні потер пає від тінь о вих аспек тів укра ї нсь-
кого ринку, для якого харак терна екс пан сія іно зем ного про ду цента часто 
з від вер тим анти ук ра їнсь ким спря му ван ням. Дер жаві необ хідно кате го-
рично від мо ви тися від залиш ко вого прин ципу фінан су вання куль тури 
та під нести її роль як важ ли вого чин ника стра те гіч ної без пеки держави.

Важ ли вим кро ком у модер ні за ції дер жав ної куль тур ної полі тики має 
стати завер шення роз роб лення і при йн яття кон цеп ції роз витку куль-
тури Укра їни. Ця кон цеп ція має перед ба чати забез пе чення роз витку 
куль тури і духов ності укра ї нсь кого сус піль ства, фор му вання ціліс ної 
куль тур но-на ці о наль ної іден тич ності, пере тво рення Укра їни на пов но-
прав ного члена євро пейсь кої сім’ї наро дів і куль тур, спів творця сві то-
вої куль тури – через поси лення дер жав ної та недер жав ної під тримки 
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наці о наль ної куль тури і мис тецтва, пам’ят ко охо рон ної справи, нау ко вих 
дослі джень у сфері куль тури, фор му вання ціліс ного наці о наль ного куль-
тур ного прос тору та акти ві за цію між на род них зв’яз ків укра ї нсь ких мит-
ців та дія чів культури.

Вона має вклю чати визна чення реаль ної наці о наль но-куль тур ної 
і мов ної ситу а ції в Укра їні в цілому, в окре мих регі о нах і серед різ них 
соці аль них та наці о наль них верств з ура ху ван ням особ ли вос тей укра-
ї нсь кого та всіх інших наці о наль них мен та лі те тів; визна чення пріо ри-
те тів і опти маль них спів від но шень між наці о наль ним та іншо на ці о-
наль ним; ака де міч ною, народ ною та масо вою куль ту рою; тра ди цій ним 
і нова торсь ким; автен тич ними і вто рин ними фор мами побу ту вання 
народ ної куль тури; місь ким і сільсь ким; вироб лення на під ставі цього 
загаль ної про грами роз витку нашої куль тури. Роз роб лена на основі 
даної Кон цеп ції і з ура ху ван ням стану куль тури в Укра їні Дер жавна про-
грама під тримки та роз витку куль тури пови нна міс тити заходи щодо 
забез пе чення куль тур ної без пеки Укра їни, перед ба чати забез пе чення 
фінан су вання в умо вах ринку, опти мі за цію спів від но шення бюджет ного 
і рин ко вого в куль турі, міні мі за цію неми ну чих куль тур них втрат в умо-
вах гло ба лі за ці ї.

Під тримки та кори гу вання з боку укра ї нсь кої влади потре бу ють:
– му зич но-ре пер ту арна полі тика укра ї нсь ких недер жав них теле ка на-

лів та чис лен них FM-ра ді ос тан цій;
– мас куль тура в її есте тич ному та мораль но-етич ному зміс то вому 

напов ненні, особ ливо з огляду на її чи не най більшу ауди то рію спо жи-
ва чів;

– ство рення влас ного укра ї но мов ного мас куль тур ного про дукту 
в галузі кіно, теле ба чення та ком п’ю тер них ігор.

З цією метою про по ну ється також:
– ввести сувору від по ві даль ність за недо три мання конт ролю над 

вико нан ням чин них зако нів про мови, авто рські і суміжні права;
– ство рити при Мініс терстві куль тури і туризму Укра їни струк тур ний 

під роз діл, що займався б питан нями масо вої культури;
– зобов’язати Наці о нальну раду з питань теле ба чення і радіо мов-

лення запро ва дити постій ний моні то ринг недер жав них централь них та 
облас них теле ка на лів і FM-ра ді ос тан цій та суво рий конт роль над дотри-
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4.7. Упо ряд ку вання наці о наль ного теле- та радіо ресурсу... 

ман ням дер жав ного про тек ці о нізму у сфері куль тури, над їх мов ною 
полі ти кою;

– забезпечити пріо ри тетне фінан сове дер жавне сти му лю вання ство-
рення про дук ції укра ї нсь ко мов ної масо вої куль тури в галузі літе ра тури, 
музики, кіно, теле ба чення, обра зот вор чого мис тецтва, інфор ма тики 
тощо.

4.7.  Упо ряд ку вання наці о наль ного 
теле- та радіо ін фор ма цій ного ресур су

Цей напрям роботи набу ває нині серед інших захо дів куль тур ної полі-
тики дер жави особ ливо гост рого, пер шо чер го вого зна чення з огляду на 
його стра те гічну мету для утве р дження наці о наль них пріо ри те тів сус-
піль но-по лі тич ного і куль тур ного роз витку, наці о наль ної інфор ма цій ної 
без пеки. Нині укра ї нсь кий інфор ма цій ний прос тір на 85  % напов ню-
ється аудіо- та теле про дук тами інших дер жав, що озна чає його фак тичну 
оку па цію чужо рід ними філь мами, про гра мами й рек ла мою неук ра їнсь-
кого похо джен ня.

Тому на часі роз роб лення, при йн яття і набрання чинності Інфор ма-
цій ного кодексу Укра їни та Дер жав ної про грами роз витку теле ра ді оп-
рос тору Укра їни, що має бути здійс нене з ура ху ван ням між на род ного 
досвіду і вироб лен ням меха нізму ство рення фор мат них кана лів мов-
лення. Сер йоз ного пере гляду і доопра цю вання потре бу ють і Закон Укра-
їни «Про сис тему сус піль ного теле ба чення і радіо мов лення Укра ї ни» та 
від по відні нор ма тив но-пра вові акти.

З метою наве дення належ ного порядку на рек лам ному теле ра ді о ринку 
про по ну ється ство рити потуж ний моні то рин го вий центр, який би забез-
пе чу вав повний конт роль теле ра ді о е фіру централь них кана лів зі щоден-
ним над ан ням від кри тої інфор ма ції щодо реаль ної рек лами в ефірі, 
вико нання інших умов ліцен зій за всіма показ ни ками, а також роз ро бити 
і впро ва дити у дію меха нізми стяг нення Наці о наль ною радою з теле ба-
чення й радіо мов лення істот них штраф них санк цій з поруш ни ків, які б 
уне мож ли вили зло вжи вання в ефірі й вивели теле ра ді о біз нес з тіні.
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4. Модер ні за ція соці о гу ма ні тар ного прос тору укра ї ни

4.8.    Дер жавна полі тика в галузі регу лю вання 
кни го ви дав ни чої спра ви

Віт чиз няна видав нича справа має бути при ве дена у від по від ність до 
потреб роз витку інно ва цій ного за своєю сут ністю «сус піль ства знань», еле-
менти якого вже фор му ються в Укра їні. Їх завдання поля гає не лише в тому, 
щоб спри яти випус кові доста тньої кіль кості книг і раці о нально орга ні зу вати 
кни го тор гівлю, а й забез пе чити опти мальне функ ці о ну вання книги, щоб 
вона орга нічно впи су ва лася в сучасну сис тему засо бів масо вої кому ні ка ції 
кра їни. Необ хідно роз ро бити та конт ро лю вати зручні, про зорі та ефек тивні 
меха нізми впливу на регу лю вання інфор ма цій них про це сів сус піль ства, на 
пов ноту, опе ра тив ність і досто вір ність інфор ма ції, що роз по всю джу ється, 
ство рю ючи для цього заохо чу вальну нор ма тив но-пра вову та мето дичну базу. 
На часі роз робка та реа лі за ція широ ко масш таб ної, дов го стро ко вої стра те гії 
захисту і під тримки наці о наль ного кни го ви дання і кни го роз пов сю джен ня.

По сту паль ний та ефек тив ний роз ви ток кни го ви дав ни чої галузі мож-
ли вий за умов успіш ного вті лення в життя таких назрі лих завдань:

– мо дер ні за ція про цесу кни го ви роб ництва та онов лення полі гра фіч-
ного устат ку ван ня;

– роз ви ток та пере осна щення сис теми кни го роз пов сю дження та 
струк тур дис три бу ції, у т. ч. через Інтернет;

– за хист укра ї нсь кого книж ко вого ринку від над лиш ко вого і конт ра-
банд ного імпорту, конт ра факт ної та анти ук ра їнсь кої книж ко вої про дук ції;

– об ме ження іно зем ного капі талу у видав ни чих і кни го роз пов сю джу-
ю чих струк ту рах;

– за без пе чення ком плекс ного піль го вого режиму опо дат ку вання 
галузі дов го три ва лої дії;

– ство рення спе ці аль ного режиму оренд них від но син і оплати кому-
наль них послуг суб’єк тів у сфері кни го ви дання та кни го роз пов сю-
дження з роз по ряд ни ками дер жав ного і кому наль ного майна;

– за сто су вання зни же ного тариф ного кое фі ці єнта на поштові та 
транс портні витрати, пов’я зані з пере си лан ням дру ко ва ної про дук ції на 
тери то рії України;

– на пра цю вання й узго дження єди ної сис теми галу зе вих стан дар тів, прин-
ци пів, про це дури та мето дики фор му вання ста тис тич них показ ни ків, які б 
дали мож ли вість суміж ним учас ни кам кни го ви дав ни чого про цесу пра цю-
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вати в єди ному понят тє вому, юри дич но-пра во вому та інфор ма цій ному полі;
– фор му вання муль ти ме дій них плат форм на базі про від них біб лі о тек, 

актив ний роз ви ток онлайн-про ек тів для пері одич них видань, осво єння 
та широке засто су вання елект ро нного кни го ви дан ня;

– роз гор тання дер жав них про грам «Укра їнська кни га», «Соці ально 
зна чущі видан ня», «Заку півля книг для шкіл і біб лі о те к» тощо;

– за по чат ку вання сис тем ної роботи з попу ля ри за ції укра ї нсь кої 
книжки і укра ї нсь ких авто рів серед гро ма дян України;

– про ве дення дер жав ної полі тики під тримки пере кла дів укра ї нсь ких 
кни жок іно зем ними мовами, а також сти му лю вання видання біль шої 
кіль кості пере кла дів укра ї нсь кою мовою.

4.9.  Зміц нення при сут ності Укра їни у сві то вому 
гума ні тар ному прос то рі

Ре а лі за ція цього завдання має бути спря мо вана як на фор му вання 
пози тив ного імі джу Укра їни, так і на забез пе чення сус піль но-по лі тич-
ного, інте лек ту аль ного і куль тур ного діа логу, конче необ хід ного для 
пов но цін ного гума ні тар ного роз витку укра ї нсь кого сус піль ст ва.

Обо в’яз ком дер жави є постійне спри яння роз вит кові інтен сив ного 
діа логу нау ко вих і освіт ніх центрів Укра їни, твор чих орга ні за цій, інсти-
ту тів гро ма дянсь кого сус піль ства з інте лек ту аль ними і твор чими елі тами 
сусід ніх країн, насам пе ред тією їх час ти ною, що з роз у мін ням ста виться 
до Укра їни і її євро по цент рич них уст рем лінь.

Узагальнюючи, слід наголосити, що гуманітарний розвиток України 
передбачає передусім побудову громадянського суспільства на основі 
демократичних цінностей та формування нової якості життя. Це можливо 
досягти за умови громадянської єдності та політичної консолідації 
українського суспільства, інтеграції регіонів у єдиний український 
духовний, гуманітарний, політичний та економічний простір. Важливим 
фактором стимулювання цього процесу є забезпечення державних 
стандартів і державних соціальних гарантій, гідного рівня життя кожного 
громадянина. Очевидно також, що державна стратегія формування 
єдиного гуманітарного простору повинна базуватися на забезпеченні 
суверенності українського культурно-інформаційного поля та формуванні 
загальнонаціональної громадянської ідентичності.
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5.  СТАН ТА ПЕ Р С ПЕ К ТИ ВИ РОЗ ВИ Т КУ 
ЗО В НІ Ш НЬО ГО СЕ К ТО РУ 
ЕКО НО МІ КИ УКРА Ї НИ

5.1.  Ос но в ні про бле ми у сфе рі зо в ні ш ньої еко но мі ч ної полі ти ки 
Укра ї ни в ми ну лий пе рі од та при чи ни їх вини к нен ня

Від су т ність в Укра ї ні ре а ль но пра цю ю чої стра те гії роз ви т ку, що 
ста ло оче ви д но ха ра к те р ним для роз ви т ку Укра ї ни в пе рі од пі с ля по-
ма ра н че вої ре во лю ції, за мі на про це дур се р йо з но го ді а ло гу вла ди із 
су с пі ль с т вом на ба на ль не де ма го гі ч не за гра ван ня з ма са ми ма ло ви-
клю ч но ва го мі не га ти в ні на с лід ки в ас пе к ті ста но в лен ня в Укра ї ні 
еко но мі ч ної мо де лі, яка фа к ти ч но не ма ла до в го стро ко вих пе р с пе к-
тив, – мо де лі ім по р то о рі є н то ва но го та бо р го на ко пи чу ва ль но го не ви-
ро б ни чо го спо жи ван ня 1. На стан ня гло ба ль ної кри зи при пи ни ло дію 
ком пле к су умов, не об хід них для ці єї псе в до мо де лі. Адже при цьо му 
від бу ло ся вкрай зна ч не по ру шен ня рі в но ва ги пла ті ж но го ба ла н су, яке 
ха ра к те ри зу єть ся од но ча с ним по єд нан ням зна ч но го не га ти в но го са ль-
до за по то ч ни ми опе ра ці я ми з ве ли ким від пли вом ко ш тів за стат тя ми 
фі нан со во го ра ху н ку. 

Це бу ло спри чи не не ни ж че на ве де ни ми вну т рі ш ньо зу мо в ле ни ми про-
це са ми:

– фу н да ме н та ль ни ми ви кри в лен ня ми в еко но мі ч ній по лі ти ці в пе рі од 
еко но мі ч но го зро с тан ня кра ї ни, не х ту ван ням пи тан ня ми зо в ні ш ньої еко-
но мі ч ної без пе ки, над мі р ним по кла дан ням на не під ко н т ро ль ні впли ву 
уря ду зо в ні ш ні ре сур си зро с тан ня та на ма ган ня ми най більш за без пе че ної 
ча с ти ни су с пі ль с т ва фо р су ва ти своє спо жи ван ня за будь- яку ці ну, і в т. ч. 
за ра ху нок зро с тан ня за по зи чень, де но мі но ва них в іно зе м ній ва лю ті; 

– не х ту ван ням уря дом пи тань не об хід но с ті ка р ди на ль ної ко ре к ції іс-
ну ю чої стру к ту ри еко но мі ки кра ї ни, в якій пе ре ва жа ють га лу зі з ни зь-
ким рі в нем тех но ло гі ч но с ті та не ви со ким вмі с том до да ної ва р то с ті, що 
ха ра к те ри зу ють ся під ви ще ною вра з ли ві с тю до ці но вих ко ли вань та ча с-

1  У результаті лише протягом 33 місяців (січень 2006 р. – вересень 2008 р.) валовий 
зовнішній борг України зріс у 2,6 раза, або на 62,8 млрд дол., причому борг українських 
банків – у 6,9 раза (на 36,0 млрд дол.). – Див. рис. 5.1.1.
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то не га ти в ною ди на мі кою т. зв. «у мов то р гі в лі», що ві до бра жа ють спів-
від но шення ін де к сів екс по р т них та ім по р т них цін; 2

– над зви чай ною па си в ні с тю уря ду та цен т ра ль но го ба н ку кра ї ни в ас-
пе к ті по то ч но го ре гу лю ван ня не га ти в них те н де н цій пла ті ж но го ба ла н су, 
зо к ре ма, сто со в но над мі р но го на ко пи чен ня ко ме р цій ни ми стру к ту ра ми 
зо в ні ш ніх бо р гів.

Та ким чи ном, для Укра ї ни вкрай ак ту а ль ним є за вдан ня пе ре осми-
с лен ня пріо ри те тів сво го роз ви т ку, які ма ють вклю ча ти, се ред ін шо го, 
від хід від од но бі ч ної екс по р т ної орі є н та ції, іс то т не по си лен ня вну т-
рі ш ньо го по пи ту – на сам пе ред у сфе рах ви со ких тех но ло гій та ди ве р-
си фі ка цію са мої екс по р т ної стру к ту ри в бік зна ч но го збі ль шен ня ча с-
т ки ви со ко те х но ло гі ч них ви ро бів та по слуг. Про те при всій ва ж ли во с ті 
змін у то р го ве ль но му ба ла н сі най більш іс то т ним зо в ні ш нім ри зи ком є 
фі нан со вий ра ху нок дер жа ви. До по ча т ку кри зи у 2008 р. Укра ї на ма ла 
ре гу ля р но мі ся ч ний при плив ко ш тів за ра ху н ком опе ра цій з ка пі та лом 
та фі нан со вих опе ра цій в об ся зі 1,5–2,7 млрд дол., що за без пе чу ва ло не 
ли ше ком пе н са цію не га ти в но го са ль до за по то ч ни ми опе ра ці я ми, а й ре-
гу ля р не по зи ти в не са ль до пла ті ж но го ба ла н су в ці ло му, а от же, і ре гу ля-
р не збі ль шен ня ва лю т них ре зе р вів. Го ло вни ми чин ни ка ми кри зи фі нан-
со во го ра ху н ку з осе ні 2008 р. ста ли:

– те н де н ція до сут тє во го га ль му ван ня при пли ву пря мих ін ве с ти цій у 
кра ї ну, що бу ло зу мо в ле не гло ба ль ною не ста бі ль ні с тю та не ви зна че ні-
с тю еко но мі ч них пе р с пе к тив, а та кож го с т рим де фі ци том лі к ві д но с ті в 
про ві д них кра ї нах уна с лі док ко ла п су ря ду про ві д них су б’єк тів фі нан со-
вих ри н ків. Як що в до кри зо вий пе рі од Укра ї на бу ла ре ци пі є н том зна ч-
них об ся гів ПІІ в об’ємі по над 3 млрд дол. що ква р та ль но, то на при кі н ці 
2008 р. цей при плив ско ро ти в ся при бли з но втри чі; 

–  зна ч ний від плив порт фе ль них ін ве с ти цій, що ві до бра жав ана ло гі ч-
ні фа к то ри, від зна че ні сто со в но ПІІ, а та кож за не по ко єн ня за ко р дон них 
ін ве с то рів у зв’я з ку з осо б ли во го с т рим фі нан со вим ста ном укра ї н сь кої 

2 Протягом трьох кварталів 2009 р., щодо яких є статистичні дані, індекс умов 
торгівлі був для України дуже несприятливим: 81,6 % в І кв., 76,2 % – у ІІ кв. та 81,6 % –
у ІІІ кв. року, у т. ч. за провідною статтею експорту – чорні метали – 73,9 %, 65,9 % та 
64,4 %.
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5. Стан та пе р с пе к ти ви роз ви т ку зо в ні ш ньо го се к то рУ еко но мі ки...

ба н ків сь кої си с те ми та ко р по ра ти в но го се к то ру, пе ре ва н та же но го над-
мі р ни ми за об ся гом та про бле м ни ми в об слу го ву ван ні зо в ні ш ні ми зо бо-
в’я зан ня ми (рис. 5. 1.1), які на по ча ток жо в т ня 2008 р. ста но ви ли, від по-
ві д но, 42,1 млрд дол. (з них 12,9 млрд дол. – ко ро т ко стро ко ві бо р ги) та 
44,0 млрд дол. (з них 14,5 млрд дол. – ко ро т ко стро ко ві);

 – ла ви но по ді б ний від плив ко ш тів за стат тею «і н ший ка пі тал», на сам-
пе ред, че рез при ріст го тів ко вої ва лю ти по за ба н ка ми. Він був зу мо в ле-
ний ка та с т ро фі ч ним па дін ням до ві ри до укра ї н сь ких ба н ків та на ці о на-
ль ної ва лю ти, що спри чи ни ло ма со ву кон ве р сію за оща джень у го тів ко ву 
іно зе м ну ва лю ту: су ма р но, за три ква р та ли 2008 р. при ріст го тів ки в іно-
зе м ній ва лю ті по за ба н ка ми ста но вив ас т ро но мі ч ну для Укра ї ни ци ф-
ру – бли зь ко 13,6 млрд дол. Це не мо г ло не де ста бі лі зу ва ти пла ті ж ний 
ба ланс та не спра ви ти іс то т но го ти с ку на на ці о на ль ну ва лю ту в бік її 
де ва ль ва ції; 

 – по мі т не ско ро чен ня чи с то го при пли ву ко ш тів за се ре д ньо- та до-
в го стро ко ви ми кре ди та ми та єв ро о б лі га ці я ми вна слі док зро с тан ня ви-
плат за ра ні ше взя ти ми кре ди та ми та ускла д нен ня їх ре фі на н су ван ня в 
умо вах зна ч но го сти с нен ня про по зи ції на сві то вих кре ди т них ри н ках, 
у ре зуль та ті чо го за га лом за най більш го с т рі кри зо ві пів ро ку Укра ї на 
втра ти ла по лі нії ви пла ти ко ро т ко стро ко вих бо р гів бли зь ко 4,8 млрд дол. 
При чо му, як ви пли ває з рис. 5.1.1, ці ви пла ти до сі не при ве ли до по мі-
т но го по ліп шен ня ста но ви ща з зо в ні ш нім бо р гом: на впа ки, за га ль ний 
йо го об сяг про до в жує зро с та ти на віть при де яко му, ледь по мі т но му ско-
ро чен ні за бо р го ва но с ті ба н ків. 

Та ким чи ном, під су мо ву ю чи те н де н ції най більш го с т рої фа зи кри зи, 
слід від зна чи ти, що Укра ї на сти к ну ла ся з ве ли че з ни ми за сво ї ми ма с ш-
та ба ми ви кли ка ми, які су ма р но в гро шо во му ви ра зі спри чи ни ли втра ту 
за пів річ чя при бли з но 45 млрд дол. США (рис. 5.1.2). Від по відь на всі 
ви кли ки мо г ла бу ти да на ли ше ці ною ра ди ка ль них ско ро чень об ся-
гів ім по р ту (у т. ч. не об хід но го), ва лю т них ре зе р вів та збі ль шен ня 
дер жа в них зо в ні ш ніх бо р гів, що ма ти ме до в го три ва лий не га ти в ний 
вплив на еко но мі ку. 
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Рис. 5.1.1  .  З о внішня заборгованість Ук раїни, 2006 – 20 0 9 рр.
Джерело :  НБУ. З о в ні шній бо рг України  [Елект рон ний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Statist/inde x_ P B.htm. 
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 Рис.  5. 1. 2. Ос н овні чин ни к и неста бі льност і  платіжного балансу України 
в критичний кризов ий  п еріод (ІV  к в.   200 8 р .  –  І  кв. 2 00 9  р.)
Джерело :  НБУ. З о в ні шній бо рг України  [Елект рон ний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Statist/inde x_ P B.htm. 
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5. 2 .  Пропо зиції  дл я з овніш нь о економі чної політики  Украї ни   
з  ме то ю виріш ен н я  існуючи х  п роблем

  1. З мет ою  д иве рсифі кац і ї е кспорт но ї  с труктур и  У кр аї ни та н е-
допущен ня  закр іп лен ня між нар одної спе ці а лізації кра їн и  в галу зі  сиров-
и нн и х постачань  і  в ир обниц тв   і з  не ви сокою  до дан ою  вартіс тю   необхідно 
зд ій снювати ці л есп рямова ни й перерозп од іл експ ор т ни х дохо ді в  від пе-
рви нних  га л уз ей  або гал уз ей пром іж ного пр о дукту  в  напрям і  і н вестуван-
н я  в гал уз і з висок им   вм істом  до да но ї  в ар то с ті і ос обливо г алузі, щ о 
ви пу с кають  ви сокот ех нол ог іч ний п р одукт. О дним  з  ін с тр ум ен тів та ко г о 
 пер ерозподіл у  могло б стат и д и фе ренцій о ване  оп о даткув ан ня   для галу-
з ей , що предс тавляю ть різн і  по в ерхи еконо м ічної  с трукту ри :  ч им  вище  
с т упінь  п е ре р обки,  тим ни жч е ставка  при бу тк ов ого п одатку.  Безумо в но, 
т ак ий  ме ханізм   сп рацьо в ув а тим е  ли ше в  ум овах чіт ко  на ла годже н о ї 
 системи  б ухгалтерсь ко г о  о бл ік у та фі н ан с ового  ко нт ро лю  в краї ні , що 
унем ожливлювала б  ф іктивне  « п ер ека чування» доход ів  у  сф ери з біль ш 
 н из ьки м оподаткуванням  аб о їх прих ов у ван ня  ві д  опода тк ування.   

 2.  Слід утвор ит и   н а  д ержавно-пр ив а тній о сно в і Українс ький  б а нк ре-
к онстру кц ії  та  розв ит ку, по кл а вш и н а нього   ф ункції щод о  к редитув ан ня 
вел и ких інвес тиційни х  прое ктів  під г ар ан тії  держав и ,  маючи на  уваз і  
впро ва дження  р я ду інн ов а ці й н их  п р оектів ,  у  то м у  чи сл і  галуз і  р озвитку 
експортос пр о м ож ни х  висок о те хн ологі чних в ир о бн ицт в.

3.  Слід ціле с прямован о форму вати такий ін ве ст и ційни й  ре жим у 
 кр аїні,  у  ме жах яко г о  б у в  б и  економічн о  до ц ільни й  п ер елив  капіта лу  
в   перспе к ти вн і ші і с тра те гічно ви гі дн іші ви д и еконо мі чн ої   ді я льності, 
по в’язані з  п ідвище н им  рівне м техноло гі ч ності.  Д ля цьо го він  п о ви не н 
міст ит и  ком плекс  д ер жа в ни х  за х од ів щод о  с пеціального сти мул юв ан ня 
вис ок от е хноло гіч но го  експо рт у, який  має пе ред б ачати  ві дповідні і нст-
итуці йн і  заходи ,  а   також б юд ж етні ви т ра ти на  ст во р ення загальних п ер-
е думов  (с умісне з  но рмами  ві дпові дн их уг о д СОТ стос о вн о  су бсиді й), 
при чо м у  вказан і  з ах од и могл и  б и зді йс ню ва тися через  сп ец і ально 
уповноважені державні організації або недержавні стру к ту ри, що ді ють 
за до ру чен ням дер жа ви. Го ло вним змі с том та ких за хо дів має ста ти:

– про гре су ю че зни жен ня ре а ль них про це н т них ста вок за кре ди та ми 
як усе ре ди ні кра ї ни, так і в зо в ні ш ньо еко но мі ч ній ді я ль но с ті, що да ло 
б змо гу ефе к ти в ні ше кон це н т ру ва ти фі нан со ві ко ш ти для здій с нен ня ка-
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пі та ло мі с т ких ви дів екс по р то с п ро мо ж но го ви ро б ни ц т ва і кре ди ту ван ня 
за ру бі ж них спо жи ва чів з ме тою роз ши рен ня їх по пи ту на укра ї н сь кі то-
ва ри та по слу ги;

– роз ро б ка та при йн ят тя за ко ну про по ря док кре ди ту ван ня та стра ху-
ван ня екс по р т них опе ра цій, ма ю чи на ува зі ство рен ня фі нан со вих пе ре-
д у мов для іс то т но го під ви щен ня кон ку рен то сп ро мо ж но с ті укра ї н сь ких 
екс по р те рів, осо б ли во за гру пою екс по р т них то ва рів з під ви ще ним рі в-
нем до да ної ва р то с ті. Цей за кон мав би спри я ти ство рен ню су час ної си с-
те ми стра ху ван ня екс по р т них кре ди тів і зо в ні ш ньо еко но мі ч них ри зи ків 
в ці ло му, що має зна чен ня при по ста чан нях на екс порт до ро гих, ка пі та-
ло мі с т ких то ва рів, а та кож при по ста чан нях на ри н ки менш роз ви ну тих 
кра їн, що не во ло ді ють га ра н то ва ним сту пе нем пла то спро мо ж но с ті; 

– на дан ня по да т ко вих кре ди тів на всю су му ім по р т но го ін ве с ти цій но-
го уста т ку ван ня, що вво зить ся, з ме тою сти му лю ван ня вве зен ня са ме то-
ва рів ін ве с ти цій но го при зна чен ня, які ви ко ри с то ву ють ся для ство рен ня 
тех но ло гі ч но до ско на лих ви ро б ництв, які в по да ль шо му мо жуть ста ти 
ва ж ли вим ком по не н том екс по р т но го по те н ці а лу кра ї ни;

– ви ко ри с тан ня у ви па д ках осво єн ня но вих, тех но ло гі ч но мі с т ких 
ви ро б ництв ме ха ні з мів тим ча со во під ви ще но го та ри ф но го за хи с ту (у 
ме жах при йн я тих зо бо в’я зань у ра м ках СОТ), що за без пе чує на ле ж ний 
рі вень від да чі від ін ве с ти цій у вка за ні ви ди ви ро б ни ц т ва, осо б ли во в пе-
р вин ний пе рі од осво єн ня но вих ви дів про ду к ції та ви хо ду з ним на но ві 
ри н ки, де вже за крі пи ли ся ін ші по ста ча ль ни ки;

– на дан ня дер жа вою без ко ш то в них тех ні ко- еко но мі ч них кон су ль та-
цій і від по ві д но го ін фо р ма цій но го за без пе чен ня для роз го р тан ня пріо-
ри те т них ви со ко те х но ло гі ч них ви ро б ництв, ви хо ду на но ві за ру бі ж ні 
ри н ки – як ри н ки но вих про ду к тів у тра ди цій них кра ї нах- па р т не рах, так 
і на но ві ри н ки кра їн, що роз ви ва ють ся, умо ви ді я ль но с ті на яких ма ло-
зна йо мі укра ї н сь ким су б’єк там зо в ні ш ньо еко но мі ч ної ді я ль но с ті;

– на дан ня дер жа вою від по ві д ної під три м ки що до уча с ті в за ру бі ж них 
яр ма р ках і ви ста в ках, вклю ча ю чи ча с т ко ву ком пе н са цію ви трат на та ку 
участь та/або фі нан су ван ня з дер жа в но го бю дже ту ті єї ча с ти ни ви трат, 
яка є спі ль ною для бі ль шо с ті по те н цій них уча с ни ків від Укра ї ни. 

4. Слід здій с ни ти за хо ди що до за охо чен ня фо р му ван ня ши ро кої ме-
ре жі до б ро ві ль них об’ єд нань і асо ці а цій, що ді ють пу б лі ч но, ма ють 
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від по ві д ні офі цій но ство ре ні за ру бі ж ні пред ста в ни ц т ва і по стій но бе-
руть участь у ро бо ті від по ві д них їх про фі лю між на ро д них не уря до вих 
ор га ні за цій та ви ко ну ють та кі фу н к ції що до роз ви т ку екс по р ту:

– про ни к нен ня на між на ро д ні ри н ки но вих під при ємств, осо б ли во 
ма лих і се ре д ніх за роз мі ром, які ма ють об ме же ні фі нан со ві та ор га ні за-
цій ні ре сур си для са мо стій но го ви хо ду на но ві ри н ки;

– про ве ден ня ак ти в ної по лі ти ки впро ва джен ня у від по ві д них га лу зях 
між на ро д них тех но ло гі ч них і ді ло вих ста н да р тів, у т. ч. за ра ху нок ство-
рен ня спі ль них фо н дів для фі нан су ван ня ви трат, по в’я за них з ада п та ці-
єю до но вих ста н да р тів та ви мог що до без пе ки спо жи ван ня, еко ло гі ч ної 
чи с то ти та ін.);

– на дан ня уча с ни кам ді є вої ін фо р ма цій ної (сто со в но ста ну та те н де-
н цій роз ви т ку окре мих ри н ків, умов ді я ль но с ті на них) і пра во вої до по-
мо ги у зв’я з ку з зо в ні ш ні ми опе ра ці я ми (до по мо га в пра ви ль но му офо-
р м лен ні ко н т ра к тів від по ві д но до спе ци фі ки окре мих кра їн та ри н ків; 
до по мо га в роз в’я зан ні спо рів із за ру бі ж ним ко н т ра ге н та ми та ін.);

– пред ста в лен ня ін те ре сів уча с ни ків в ра зі ви ни к нен ня спо рів у від-
но си нах з від по ві д ни ми стру к ту ра ми за ру бі ж них дер жав, зо к ре ма при 
вжит ті до укра ї н сь ких по ста ча ль ни ків дис кри мі на цій них за хо дів, не пра-
во мі р них зви ну ва чен нях у дем пін гу то що;

– іні ці ю ван ня роз гля ду в дер жа в них стру к ту рах Укра ї ни пи тань, по-
в’я за них з роз ви т ком ін сти ту цій них умов та ін фра стру к ту ри ефе к ти в ної 
екс по р т ної ді я ль но с ті.

5. Ва р то пе ред ба чи ти ство рен ня аде к ва т но го пра во во го се ре до ви ща 
для фо р му ван ня на ба зі ве ли ко го на ці о на ль но го бі з не су по ту ж них ві т чи-
з ня них транс на ці о на ль них стру к тур (ві т чи з ня них ТНК), зда т них ви три-
му ва ти гло ба ль ну кон ку ре н цію в су час них (по су ті гло ба ль них) га лу зях 
ви ро б ни ц т ва то ва рів і по слуг, яки ми є, зо к ре ма, еле к т ро нна, еле к т ро -
те х ні ч на, при ла до бу дівна, авіа ко с мі ч на, фа р ма це в ти ч на, біо те х но ло гі-
ч на га лу зі, су час ні се г ме н ти хі мі ч ної та ав то мо бі ль ної про ми с ло во с ті. 
Це, зо к ре ма, по ви нно бу ло б пе ред ба ча ти при йн ят тя па ке та за ко нів, що 
спро щу ють про це ду ри екс по р ту ка пі та лу з ме тою вкла дан ня в за ру бі ж-
ні при бу т ко ві ак ти ви, а та кож уто ч нен ня пра вил опо да т ку ван ня з ме тою 
уни к нен ня по двій но го опо да т ку ван ня в ді я ль но с ті укра ї н сь ких ТНК. У 
цьо му кон текс ті ва р то про ду ма ти умо ви мо ж ли вої кон ве р сії ра ні ше ви-
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ве зе них з Укра ї ни ак ти вів у ле га ль но ді ю чий за ме жа ми Укра ї ни ка пі тал 
фі лій укра ї н сь ких ТНК. 

 6. Ва ж ли вим кро ком мо г ло би ста ти при єд нан ня Укра ї ни до окре мих 
іні ці а тив ЄС у га лу зі роз ви т ку ви со ко те х но ло гі ч ної та еко ло гі ч но без пе-
ч ної, ене р го е фе к ти в ної ін фра стру к ту ри, що дало б змогу від кри ти до-
ступ до від по ві д них фо н дів ЄС. У цьо му кон текс ті, зо к ре ма, ва р то бу ло 
б на пра ви ти за пи ти до Єв ро пей сь кої ко мі сії та до Ро сій сь кої Фе де ра ції 
що до фі нан су ван ня роз ро б ки та ре а лі за ції спі ль ни ми зу сил ля ми про е к ту 
мо де р ні за ції укра ї н сь кої га зо тра н с по р т ної си с те ми, ма ю чи на ува зі ін те-
г ра цію укра ї н сь кої ГТС до скла ду єди ної єв ро пей сь кої га зо тра н с по р т ної 
си с те ми в ме жах ре гі о ну «Ши ро кої Єв ро пи».

 7 .   З   м е   т о ю   п о   с и   л е н   н я по зи ти в но го впли ву ру ху ко ш тів за стат тя ми 
«до хо ди» та «по то ч ні транс фе р ти» не об хід ним є про ве ден ня пе ре го во-
рів із клю чо ви ми за ру бі ж ни ми кра ї на ми, де пра це вла ш то ва ні укра ї н сь кі 
гро ма дя ни, з ме тою під ви щен ня рі в ня їх за хи с ту та спро щен ня і зде ше-
в лен ня пе ре ка зу в Укра ї ну за ро б ле них за ко р до ном ко ш тів. Крім то го, 
ва р то бу ло б впро ва ди ти піль го ву ста в ку сто со в но ті єї ча с ти ни при бу т ку 
від пря мих іно зе м них ін ве с ти цій, яка ре ін ве с ту єть ся в Укра ї ні. На ре ш ті, 
зна ч ний вне сок тут мо г ли би зро би ти й за хо ди що до пе ре тво рен ня за ко р-
дон них аву а рів укра ї н ців на ле га ль ний за ко р дон ний ка пі тал укра ї н сь ких 
транс на ці о на ль них ком па ній, що да ло б мо ж ли вість зна ч но збі ль ши ти 
над хо джен ня в Укра ї ну за стат тею «до хо ди». 

 8. Вра хо ву ю чи ту об ста ви ну, що ни ні ш ня кри за пла ті ж но го ба ла н-
су Укра ї ни най бі ль шою мі рою по в’я за на з фі нан со вим ра ху н ком, слід 
зро би ти пріо ри те т ним пи тан ня ре с т ру к ту ри за ції зо в ні ш ньої за бо р го-
ва но с ті укра ї н сь ких ком па ній та ба н ків з тим, щоб по ле г ши ти тя гар 
об слу го ву ван ня їх зо в ні ш ніх бо р гів і кон ве р ту ва ти ко ро т ко стро ко ві зо-
бо в’я зан ня в до в го стро ко ві або у від по ві д ні ін ве с ти ції в об’ єк ти ре а ль-
но го се к то ру еко но мі ки Укра ї ни. Зо к ре ма, тут мо жуть бу ти за сто со ва ні 
та кі під хо ди:

– роз стро чка  виплат зо в ні ш ньо го при ва т но го бо р гу окре мих най більш 
про бле м них ко ме р цій них ба н ків або не фі на н со вих ко р по ра цій, чиє ба н-
к рут с т во мо же зу мо ви ти не ба жа ний ку му ля ти в ний ефект в еко но мі ці, у 
дер жа в ний борг – з від по ві д ною пе ре да чею у вла с ність або під ко н т роль 
дер жа ви ак ти вів вка за них су б’єк тів під при єм ни ць кої ді я ль но с ті; 
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5. Стан та пе р с пе к ти ви роз ви т ку зо в ні ш ньо го се к то рУ еко но мі ки...

 – кон ве р сія зо в ні ш ніх при ва т них бо р гів в ак ти ви по зи ча ль ни ків, 
тоб то транс фо р ма ція бо р го во го ка пі та лу в пря мі ін ве с ти ції (у між на ро д-
ній прак ти ці це так зва ний «debt for equity swap»). 

9. У сфе рі до в го стро ко вої по лі ти ки роз ви т ку слід пе ре гля ну ти чин ні 
кон це п ції та про гра ми до в го стро ко во го роз ви т ку з ме тою ма к си ма ль но-
го вра ху ван ня в них гло ба ль ної ан ти кри зо вої по лі ти ки, і пе ре д у сім що до 
їх ма к си ма ль но го на бли жен ня до кон це п ції «зе ле но го від но в лен ня», пе-
ред ба чи в ши при цьо му: пріо ри те т не бю дже т не фі нан су ван ня як за хо дів 
з ра ди ка ль но го під ви щен ня ене р го е фе к ти в но с ті, так і за хо дів що до бо-
ро ть би з клі ма ти ч ними змі на ми (яке має бу ти ка р ди на ль но – у де кі ль ка 
ра зів – збі ль ше не); від по ві д ні па ке ти сти му лів що до сфе ри на у ко вих до-
слі джень, під при єм ни ц т ва, роз ви т ку люд сь ко го ка пі та лу, впро ва джен ня 
еко ло гі ч но без пе ч них тех но ло гій на ос но ві від по ві д них «те х но ло гі ч них 
до ро ж ніх карт»; здій с нен ня на ле ж них ін ве с ти цій в ін фра стру к ту ру, по-
вної лі бе ра лі за ції ім по р ту то ва рів та по слуг еко ло гі ч но го спря му ван ня; 
впро ва джен ня но вих, більш жо р с т ких ре гу ля ти в них за хо дів (ста н да р тів, 
еко ло гі ч них ви мог), пе ре д у сім сто со в но впли ву на змі ни клі ма ту. 

З ме тою ство рен ня як най кра щих зо в ні ш ніх пе ре д у мов для опа ну ван-
ня мо де лі «зе ле но го від но в лен ня» та еко ло гі ч но без пе ч но го роз ви т ку іс-
то т но по си ли ти участь Укра ї ни в між на ро д но му спів ро бі т ни ц т ві в цих 
пи тан нях, зо к ре ма в ра м ках «мі ж на ро д ної пла т фо р ми для роз ро б ки тех-
но ло гій з ни зь ки ми ви ки да ми ву г ле цю» Між на ро д но го ене р ге ти ч но го 
аге нт с т ва; Між на ро д но го пар т нер с т ва для спів ро бі т ни ц т ва у сфе рі ене-
р го е фе к ти в но с ті (International Partnership for Energy Effi ciency Coopera-
tion), Між на ро д но го аге нт с т ва з пи тань від но в лю ва ль них дже рел ене р гії 
(International Renewable Energy Agency), Гло ба ль но го біо ене р ге ти ч но го 
пар т нер с т ва (Global Bioenergy Partnership).

З ме тою ство рен ня до да т ко вих пе ре д у мов для за лу чен ня зо в ні ш ньо-
го фі нан су ван ня що до здій с нен ня не об хід них стру к ту р них ре форм слід 
ре те ль но ви вчи ти но ві ін стру ме н ти між на ро д них фі нан со вих ін сти ту цій 
на пред мет ра ці о на ль но го до сту пу до них, осо б ли во тих, які спря мо ва ні 
на до по мо гу роз ви т ку. Зо к ре ма, слід ви вчи ти мо ж ли во с ті до сту пу, згі д-
но з  рі шен ня ми Ло н дон сь ко го са м і ту «два д ця т ки», до 250 млрд дол. на 
ці лі під три м ки си с те ми фі нан су ван ня то р гі в лі че рез аге нт с т ва кре ди ту-
ван ня екс по р ту, ін ве с ти цій ні аге нт с т ва, ба га то сто рон ні ба н ки роз ви т ку, 
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а та кож мо ж ли во с ті ви ко ри с тан ня Ін стру ме н та фі нан су ван ня гло ба ль-
но го до вкіл ля (Global Environment Facility – GEF), Фо н ду стра те гі ч них 
вкла день для за по бі ган ня клі ма ти ч ним змі нам (Strategic Climate Fund), 
Фо н ду роз ви т ку чи с тих тех но ло гій (Clean Technology Fund).

У сфе рі по лі ти ки роз ви т ку сіль сь ко го го с по дар с т ва необхідно ви вчи-
ти мо ж ли во с ті роз ши рен ня по зи цій кра ї ни на між на ро д но му ри н ку в 
кон текс ті Гло ба ль но го пар т нер с т ва для сіль сь ко го го с по дар с т ва та про-
до во ль чої без пе ки (Global Partnership for Agriculture and Food Security).

У по лі ти ці ре гу лю ван ня між на ро д ної то р гі в лі та ін ве с ти цій ва р то слі-
ду ва ти шля хом мі ні мі за ції про те к ці о ні ст сь ких за хо дів, за без пе чу ю чи 
вод но час – від по ві д но до за сте ре жень, ви зна че них у ра м ках ви ще вка за-
ної ре зо лю ції ООН та зві ту що до Хай лі ге н да мм сь ко го про це су – не об-
хід ний за хист на ці о на ль ної еко но мі ч ної без пе ки та «стра те гі ч них га лу-
зей». В умо вах го с т рої та над зви чай ної не ста чі ін ва лю т них ре зе р вів під 
впли вом кри зи кра ї на впра ві за сто со ву ва ти за кон ні за хо ди то р го ве ль но-
го за хи с ту, але ви клю ч но в су во рій від по ві д но с ті до чин них по ло жень 
угод СОТ, а та кож за про ва джу ва ти тим ча со ві об ме жен ня на рух ка пі та лу.

У по лі ти ці ре гу лю ван ня мі г ра ції та ру ху тру до вих ре сур сів, вра хо-
ву ю чи зна ч ний вплив на еко но мі ч ний стан Укра ї ни з бо ку над хо джень 
ро бі т ни ків- мі г ра н тів, Укра ї ні слід взя ти ак ти в ну участь в об го во рен ні 
на між на ро д но му рі в ні пи тань що до по ле г шен ня та по кра щен ня умов 
пе ре ка зів за ро бі т ків за ко р дон них мі г ра н тів від по ві д но до ре ко ме н да-
цій Бе р лін сь кої кон фе ре н ції «Гру пи 8» від 2007 р., а та кож Гло ба ль ної 
ро бо чої гру пи з пи тань пе ре ка зів (Global Remittances Working Group), 
що до ко ор ди на то ром якої ви сту пає Все сві т ній банк. Вод но час не об хід-
но на всіх ди п ло ма ти ч них рі в нях про ти ді я ти прак ти ці не спра ве д ли во го 
та дис кри мі на цій но го ста в лен ня до укра ї н сь ких ро бі т ни ків- мі г ра н тів та 
за про ва джен ня з бо ку окре мих дер жав не ви пра в да них об ме жень на рух 
ро бо чої си ли. 
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6.  МА К РО ЕКО НО МІ Ч НА СИ ТУ А ЦІЯ 
ТА НА С ЛІД КИ ФІ НАН СО ВО- 
ЕКО НО МІ Ч НОЇ КРИ ЗИ 

6.1. Кри зо ві ма к ро еко но мі ч ні транс фо р ма ції
В укра ї н сь кій еко но мі ці, яка про тя гом ве ре с ня 1999 – ве ре с ня 2008 рр. 

де мон стру ва ла по зи ти в ну ди на мі ку, вод но час спо сте рі га ли ся озна ки по-
ру шен ня ма к ро еко но мі ч ної рі в но ва ги, оскі ль ки зро с тан ня не зу мо в лю-
ва ло ся ста бі ль ни ми до в го стро ко ви ми фа к то ра ми. Еко но мі ч не зро с тан ня 
бу ло не ре зуль та том си с те м них вну т рі шніх ре форм, а спри чи ня ло ся в 
ос но в но му ді єю спри я т ли вих чин ни ків, як зо в ні ш ньо го, так і вну т рі ш-
ньо го по хо джен ня. Під ста вою для та ко го тве р джен ня є над ви со ка во-
ла ти ль ність тра є к то рії ма к ро еко но мі ч ної ди на мі ки, яка не де мон струє 
чі т ко окре с ле ної до мі на н ти роз ви т ку, оскі ль ки що рі ч ні те м пи при ро с ту 
ВВП ко ли ва ли ся від 5,2 % у 2002 р. до 12,1 % у 2004 р. і ма ли хви льо-
вий ха ра к тер про тя гом 2005–2009 рр., що бу ло зу мо в ле но на сам пе ред 
ди на мі кою цін на ос но в ні гру пи то ва рів ме та лу р гії, зо к ре ма цін на сталь 
(рис. 6.1.1.). За остан ні 15 ро ків еко но мі ка кра ї ни за зна ла най бі ль шо го 
спа ду в ли с то па ді 2008 р. – лю то му 2009 р. (рис. 6.1.1).
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Рис. 6.1.1 За ле ж ність зро с тан ня ВВП від цін на сталь у 2002–2009 рр.
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6.1. Кри зо ві ма к ро еко но мі ч ні транс фо р ма ції

За 2000–2004 рр. ос но в ний вне сок у при ріст ВВП за без пе чу вав екс-
порт то ва рів та по слуг, а з 2005 р. но вою ру шій ною си лою зро с тан ня 
ста ло вну т рі шнє спо жи ван ня і оби д ва дже ре ла під три му ва ли ся кре ди т-
ним бу мом та со ці а ль ни ми ви пла та ми. Рі з ке зни жен ня екс по р ту і вну т-
рі ш ньо го по пи ту в IV кв. 2008 р. і у 2009 р. ста ли при чи на ми гли бо ко го 
спа ду ВВП Укра ї ни (рис. 6.1.2).
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6. Ма к ро еко но мі ч на си ту а ція та на с лід ки...

Спад ВВП Укра ї ни зу мо в ле ний та кож най гли б шим спа дом за 
2009 р. у бу ді в ни ц т ві, пе ре ро б ній про ми с ло во с ті і то р гі в лі (рис. 6.1.3). 
Ско ро чен ня об ся гів бу ді в ни ц т ва є на с лід ком об ме жен ня ін ве с ти цій них 
мо ж ли во с тей бю дже ту, під при ємств і на се лен ня, а зна ч не па дін ня об-
ся гів ви ро б ни ц т ва в пе ре ро б ній про ми с ло во с ті обу мо в ле не ще й ско ро-
чен ням ви ро б ни ц т ва ма шин та об ла д нан ня ін ве с ти цій но го при зна чен ня.

Від су т ність ри н ків збу ту, тим ча со ве при зу пи нен ня фі нан со во- го с по-
дар сь кої ді я ль но с ті під при ємств у зв’я з ку з фі нан со ви ми тру д но ща ми, 
зме н шен ня ре а ль них на яв них до хо дів на се лен ня, зро с тан ня за бо р го ва но с-
ті з ви пла ти за ро бі т ної пла ти, а та кож не га ти в ні те н де н ції у сфе рі за йня то-
с ті, зни жен ня схи ль но с ті на се лен ня до спо жи ван ня й об ме жен ня спо жи-
в чо го кре ди ту ван ня ста ло при чи ною зме н шен ня об ся гів то ва ро обо ро ту.

З 2004 р. від бу в ся пе ре кіс у роз по ді лі до хо дів на ко ристь на се лен ня, 
який спри чи нив по двій ний ефект: по -пе р ше, обу мо вив по ту ж не збі ль шен-
ня спо жи в чо го по пи ту, по -дру ге, не га ти в но по зна чи в ся на на гро ма джен ні 
ре сур сів для май бу т ньо го роз ви т ку, крім то го, ін ве с ти ції в ос но в ний ка-
пі тал зро с та ли ни ж чи ми те м па ми, аніж до хо ди на се лен ня, що і зу мо ви ло 
зна ч не упо ві ль нен ня за га ль но еко но мі ч ної ди на мі ки (рис. 6.1.4). 
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Під ви щен ня рі в ня опла ти пра ці в Укра ї ні є од ні єю з найа к ту -
а ль ні ших та най го с т рі ших про блем на су час но му ета пі со ці а ль но- 
еко но мі ч но го роз ви т ку. Во но ма ло об’ єк ти в ний ха ра к тер і зу мо в ле но 
зна ч ним від ста ван ням Укра ї ни за цим по ка з ни ком від ста н да р тів роз ви-
ну тих кра їн та пе ре ва ж ної бі ль шо с ті кра їн з ри н ка ми, що фо р му ю ть ся. 
Вод но час роз ви ток цих про це сів не мо же роз гля да ти ся ізо льо ва но від 
зру шень ос но в них ма к ро еко но мі ч них по ка з ни ків, зо к ре ма ВВП та про-
ду к ти в но с ті пра ці, які зна ч но від ста ва ли від се ре д ньо мі ся ч ної за ро бі т-
ної пла ти (рис. 6.1.5), що є сві д чен ням екс те н си в но го шля ху роз ви т ку та 
де ін ду с т рі а лі за ції еко но мі ки.

Мо ж на кон с та ту ва ти, що в Укра ї ні від бу ва єть ся гі пер тро фо ва не 
на ро щу ван ня опла ти пра ці, що обу мо в лює де фо р ма ції про по р цій 
ВВП і об ме жує мо ж ли во с ті по да ль шо го еко но мі ч но го роз ви т ку.

Се ред ка те го рій кі н це во го ви ко ри с тан ня зна ч но го впли ву кри зи за-
зна ло ва ло ве на гро ма джен ня ос но в но го ка пі та лу (рис. 6.1.6), ско ро чен ня 
яко го при зве ло до зна ч но го зни жен ня йо го ча с т ки у ВВП та зро с тан ня 
ча с т ки кі н це вих спо жи в чих ви трат, зо к ре ма, до ма ш ніх го с по дарств та 
за га ль но го дер жа в но го управ лін ня, що ста вить під за гро зу са мі мо ж ли-
во с ті мо де р ні за ції еко но мі ки Укра ї ни. 

За га ль на про бле ма укра ї н сь кої еко но мі ки у зв’я з ку з зо в ні ш нім 
се к то ром – дис про по р цій ний не ра ці о на ль ний роз по діл ре сур сів, 
спря мо ва ний на ко ро т ко стро ко ве оде р жан ня до хо ду, як на слі док, 
не ефе к ти в на між на ро д на спе ці а лі за ці я. Остан ня сфо р му ва ла не без-
пе ч ну за ле ж ність на ці о на ль ної еко но мі ки від кон’ ю н к ту ри сві то вих то-
ва р них та фі нан со вих ри н ків і обу мо ви ла ви со ку вра з ли вість для ма к ро-
еко но мі ч ної ста бі ль но с ті. 
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Екс по р то о рі є н то ва на мо дель еко но мі ч но го зро с тан ня, що ре а лі зу ва-
лася в Укра ї ні про тя гом до кри зо во го пе рі оду, за без пе чу ва ла від но с но 
ста бі ль ний ре зуль тат 3 за ра ху нок спри я т ли вої кон’ ю н к ту ри зо в ні ш ніх 
то ва р них ри н ків. По сту по ве фо р му ван ня не ефе к ти в ної мо де лі між на-
ро д ної спе ці а лі за ції су про во джу ва ло ся су пу т ні ми для неї не га ти в ни ми 
те н де н ці я ми – те м пи зро с тан ня ім по р ту в Укра ї ні з 2005 р. по ча ли ви пе-
ре джа ти екс порт на фо ні спри я т ли во го для цьо го над ли ш ку лі к ві д но с ті 
на сві то вих фі нан со вих ри н ках. У ре зуль та ті у 2009 р. при рі з ко му ско-
ро чен ні зо в ні ш ньо то р го ве ль но го обі гу по ка з ник від кри то с ті еко но мі ки 
за ли ши в ся на до кри зо во му рі в ні вна слі док (рис. 6.1.7).

Рис. 6.1.7. Ди на мі ка по ка з ни ків зо в ні ш ньої то р гі в лі Укра ї ни впро довж 
1999–2009 рр., %

Дже ре ло: роз ро б ле но на ос но ві да них що ква р та ль но го ана лі ти ч но- ста ти с ти ч но го ви-
дан ня На ці о на ль но го ба н ку Укра ї ни «Пла ті ж ний ба ланс і зо в ні ш ній борг Укра ї ни» за 

2004–2008 рр., а та кож по пе ре дніх да них за 2009 р.

Іс ну ю ча стру к ту ра зо в ні ш ньої то р гі в лі обу мо ви ла не ухи-
льне зни жен ня ко е фі ці є н та по крит тя ім по р ту екс по р том в Укра-
ї ні, який опу с ти в ся з 1,126 у 2004 р. до 0,8 у 2008 р, і зро с та ю чий 
при цьо му де фі цит то р го ве ль но го ба ла н су, який вда ва ло ся про фі-
на н су ва ти за ра ху нок зо в ні ш ніх дже рел. У ре зуль та ті цьо го бо р го ве 

3  Крім 2005 р. та IV кв. 2008 р., коли спостерігалося значне падіння темпів 
економічного зростання.
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на ва н та жен ня, ви ра же не як спів від но шен ня ва ло во го зо в ні ш ньо го бо р гу 
до екс по р ту то ва рів та по слуг, збі ль ши ло ся з 74,2 % у 2004 р. до 120,6 % у 
2008 р. і до 193,2 % у 2009 р. (рис. 6.1.8).

Рис. 6.1.8 Ва ло вий зо в ні ш ній борг та ко е фі ці єнт по крит тя ім по р ту 
то ва рів екс по р том

• Ана ліз ін де к су цін на укра ї н сь кий ім порт у 2009 р. вка зує на те, що во ни 
бу ли на 27 в. п. ви щи ми за екс порт. По гі р шен ня ці но вих умов то р гі в лі ком-
пе н су ва ло ся для то р го ве ль но го ба ла н су кра ї ни па ри те т ним пе ре ва жан ням 
те м пів зро с тан ня фі зи ч них об ся гів екс по р ту над ім по р том (27,5 в. п.). Тоб то 
для то го щоб про фі на н су ва ти ім порт, ці на на який є ви щою ніж на екс порт, 
Укра ї на ма ла збі ль ши ти фі зи ч ні об ся ги остан ньо го. Оче ви д но ім порт, який 
над хо див у кри зи с ний 2009 р., пе ре ва ж но мав ни зь ку ела с ти ч ність на вну т-
рі ш ньо му ри н ку, а йо го об ся ги бу ли та ки ми, від яких кра ї на на віть за іс ну ю-
чих те м пів зро с тан ня еко но мі ки від мо ви ти ся не мо же, оскі ль ки на вну т рі ш-
ньо му ри н ку або не має, або не до ста т ньо від по ві д них за мін ни ків.

Хро ні ч ний ха ра к тер де фі ци ту по то ч но го ра ху н ку пла ті ж но го ба ла н су 
обу мо в лює вра з ли вість, по в’я за ну з йо го фі нан су ван ням. Де фі цит по то-
ч но го ра ху н ку пла ті ж но го ба ла н су, який в Укра ї ні пе ре ва ж но обу мо в-
ле ний ві д’є м ним са ль до то р гі в лі то ва ра ми, ста но вив у 2008 р. ре ко р д ні 
7 % ВВП, у кри зо во му 2009 р. – 1,7 %.

Не зва жа ю чи за га лом на спри я т ли ву кон’ ю н к ту ру сві то вих ри н ків ме-
та ло про ду к ції, роз по діл оде р жа них при бу т ків ішов не на мо де р ні за цію 
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га лу зі (рі вень зно ше но с ті ос но в них фо н дів гір ни чо -ме та лу р гій но го ком-
пле к су у по над 60 %), оскі ль ки те м пи зро с тан ня фо н ду опла ти пра ці за 
2001–2004 рр. пе ре ви щу ва ли те м пи ка пі та ль них вкла день (рис.6.1.9).

Рис. 6.1.9. Те м пи зро с тан ня фо н ду опла ти пра ці та ва ло вих ка пі та ль них ін ве с-
ти цій у ме та лу р гій но му ви ро б ни ц т ві Укра ї ни у 2000–2007 рр.

Дже ре ло: Indices of Primary Commodity Prices, 1999-2010 // IMF, 04 Feb 2010

По чи на ю чи з 2008 р. спо сте рі га єть ся пе ре ви щен ня те м пів зро-
с тан ня зби т ків над те м па ми зро с тан ня при бу т ку. У 2008 р. за га-
ль ний фі нан со вий ре зуль тат під при ємств був не га ти в ним і ста но вив 
31,6 млрд грн, а за по пе ре дні ми під су м ка ми 2009 р. та кож за ве р ши в ся 
пе ре ви щен ням зби т ків над при бу т ка ми на су му 31,6 млрд грн, що го с т ро 
ста вить пи тан ня по ве р нен ня оде р жа них кре ди тів та ре сур с них мо ж ли-
во с тей для по да ль шо го роз ви т ку. 

У ці ло му еко но мі ка Укра ї ни ви яви ла ся най більш вра з ли вою са-
ме до та ких гло ба ль них ма к ро еко но мі ч них дис ба ла н сів, які ви ни к-
ли в ре зуль та ті не ста бі ль но го зро с тан ня сві то вих цін на си ро ви ну та 
іс ну ван ня над ли ш ко вої лі к ві д но с ті на сві то вих ри н ках ка пі та лу, а 
та кож вну т рі шніх стру к ту р них дис ба ла н сів, за кла де них у до кри зо-
вий пе рі од. На сьо го дні в Укра ї ні спо сте рі га єть ся не про с то еко но мі ч на 
кри за, а крах іс ну ю чої мо де лі еко но мі ч но го роз ви т ку. За зна че на мо дель 
скла ла ся в дру гій по ло ви ні 1990-х ро ків, про те при йн я ла ста бі ль ні ко н-
ту ри у 2000–2008 рр. Во на при пу с ка ла:

– екс плу а та цію ви ро б ни чо го по те н ці а лу, ство ре но го за ра дян сь ких 
ча сів на про ти ва гу мо де р ні за ції;
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– опо ру на де кі ль ка га лу зей екс по р то о рі є н то ва но го се к то ру еко но мі-
ки (ме та лу р гія, хі мія та тру бо про ві д ний транс порт) на шко ду роз ви т ку 
ін ших га лу зей;

– кри ти ч но ви со кий рі вень за ле ж но с ті еко но мі ки від зо в ні ш ніх чин-
ни ків, зо к ре ма, екс по р т ної кон’ ю н к ту ри в окре мо му се к то рі еко но мі ки, 
при пли ву спе ку ля ти в них іно зе м них ін ве с ти цій, а та кож ім по р ту то ва рів, 
по слуг і не зна ч ною мі рою тех но ло гій;

– по слі до в не спро щен ня еко но мі ч них, со ці а ль них і управ лін сь ких 
конс тру к цій; будь- які про с ті рі шен ня пред ста в ля ють ся елі там на дій ні-
ши ми, а скла д ні – по те н цій но або ак ту а ль но ри зи ко ва ни ми.

Та ка мо дель роз ви т ку мо г ла бу ти ус пі ш ною за умо ви спри я т ли вої зо-
в ні ш ньо еко но мі ч ної кон’ ю н к ту ри, вклю ча ю чи:

– ни зь кі ці ни на ене р го но сії і про ду к ти їх пе р вин ної пе ре ро б ки;
– до сту п ність зо в ні ш ніх де ше вих кре ди т них ре сур сів;
– при плив іно зе м но го спе ку ля ти в но го ка пі та лу.
Сьо го дні слід кон с та ту ва ти: під ста ви да ної мо де лі роз ви т ку для Укра-

ї ни пі ді рва ні, оскі ль ки прак ти ч но від бу ло ся ви че р пан ня ре сур сів і ре-
зе р вів ра дян сь ко го спа д ку. Той факт, що до цьо го до да ло ся по гі р шен ня 
зо в ні ш ньо еко но мі ч ної кон’ ю н к ту ри і ци к лі ч ний спад, які с но по си лює 
си ту а цію, пе ре во дя чи її у фо р мат си с те м ної кри зи. Су час ний со ці а ль-
но- еко но мі ч ний стан Укра ї ни є на с лід ком як впли ву сві то вої фі нан со-
во- еко но мі ч ної кри зи, так і вну т рі шніх су пе ре ч но с тей, на гро ма дже них 
у ві т чи з ня ній еко но мі ці за ми ну лі ро ки. 

Слід за зна чи ти, що, не зва жа ю чи на фі нан со вий ха ра к тер кри зи, єди-
ною сфе рою, де від бу ло ся іс то т не зро с тан ня, бу ла опла та по слуг фі нан-
со вих по се ре д ни ків. Це ста ло на с лід ком іс то т но го збі ль шен ня від со т ко-
вих ста вок за на да ни ми кре ди та ми. Про тя гом 1999–2009 рр. фо р му ван ня 
од ні єї з ос но в них ма к ро еко но мі ч них про по р цій, а са ме спів від но шен ня 
між рі в нем опла ти пра ці та ва ло вим при бу т ком/змі ша ним до хо дом у 
стру к ту рі ВВП не ма ло ха ра к те ру ста лої те н де н ці ї. Так, у 2001 р. ма-
ло мі с це пе ре ви щен ня пи то мої ва ги ва ло во го при бу т ку по рі в ня но з 
опла тою пра ці. Про те у 2002 р. спів від но шен ня цих скла до вих до хо-
ду іс то т но змі ни ло ся на ко ристь опла ти пра ці. Про тя гом 2003–2004 рр. 
від бу ва ло ся по сту по ве ви рі в ню ван ня роз по ді лу до хо ду, але у 2005 р., уна-
с лі док зро с тан ня рі в ня за ро бі т ної пла ти, її ча с т ка у ВВП збі ль ши ла ся до 
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49,1 %, що су про во джу ва ло ся від по ві д ним стрі м ким ско ро чен ням пи то-
мої ва ги ва ло во го при бу т ку. 

6.2. Мі с це Укра ї ни у сві то вих рей ти н гах
Як на слі док не га ти в них те н де н цій в еко но мі ці Укра ї ни у 2007–

2009 рр., нею бу ли втра че ні по зи ції в про ві д них сві то вих рей ти н гах. При 
цьо му, як демонструє рей тинг Все сві т ньо го еко но мі ч но го фо ру му (да лі – 
ВЕФ), як що про тя гом 2004–2006 рр. по зи ції Укра ї ни по си ли лись і во на 
під ня лась у рей ти н гу з 86 до 69 мі с ця, то за 2007–2009 рр. Укра ї на втра-
ти ла 13 по зи цій у рей ти н гу, опу с ти в шись на 82 мі с це в 2009 р. 4. 

Таб ли ця 6.2.1 
Рей тинг за ін де к сом гло ба ль ної кон ку рен то сп ро мо ж но с ті, 

2004–2009 рр.
Кра ї на 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Поль ща 60 51 45 51 53 46
Ро сія 70 75 59 55 51 63

Ка зах стан – 61 50 61 66 67
Укра ї на 86 84 69 73 72 82

Дже ре ло: The Global Competitiveness Report 2009–2010 [Електронний ре сурс]. – 
Ре жим до сту пу: www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf.

Се ред 12 скла до вих, які ви ко ри с то ву ють ся при ви зна чен ні рей ти н гу 
за ін де к сом гло ба ль ної кон ку рен то сп ро мо ж но с ті ВЕФ, не га ти в но впли-
ва ють на рі вень кон ку рен то сп ро мо ж но с ті Укра ї ни та кі чин ни ки: 

– рі вень роз ви т ку ін сти ту цій (120 мі с це) є зна ч но ни ж чим по рі в ня-
но з ін ши ми пост со ці а лі с ти ч ни ми кра ї на ми, що по в’я за но з не до ста т нім 
за хи с том прав вла с но с ті на зе м лю, ко р по ра ти в ні пра ва та ін те ле к ту а ль-
ну вла с ність, прак ти кою іг но ру ван ня та не ви ко нан ня норм за ко но дав-
ст ва; ни зь ким рі в нем дер жа в но го управ лін ня в Укра ї ні, ви со ким рі в-
нем бю ро к ра ти за ції та не ефе к тивні с тю дер жа в них фі нан сів; над мі р ною 
по лі тич ною за ле ж ні с тю су до вої си с те ми, що при зво дить до зна ч них 

4 The Global Competitiveness Report 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
2010http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf.
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ви трат бі з не су на су до вий за хист;
– рі вень ма к ро еко но мі ч ної ста бі ль но с ті (106 мі с це) оці ню єть ся як 

не ви со кий по рі в ня но з ін ши ми пост со ці а лі с ти ч ни ми кра ї на ми (Поль ща –
74 мі с це, Ка зах стан – 75 мі с це, Ро сія – 36 мі с це). У До по ві ді про фі нан-
со вий роз ви ток 5 ВЕФ у 2009 р. за аг ре го ва ним ін де к сом фі нан со во го 
роз ви т ку в 2009 р. Укра ї на по сі ла остан нє мі с це в рей ти н гу з-по між 55 
вклю че них у рей тинг кра їн. Се ред клю чо вих скла до вих, що зни жу ють 
рі вень фі нан со вої ста бі ль но с ті: 1) стан по то ч но го ра ху н ку пла ті ж но го 
ба ла н су; 2) рі вень до ла ри за ції еко но мі ки та 3) високий ри зик су ве рен-
но го де фо л ту;

– ефе к ти в ність ри н ку то ва рів (109 мі с це), тоб то роз ви ток кон ку-
ре н ції на вну т рі ш ньо му ри н ку є зна ч но ни ж чим по рі в ня но з ін ши ми 
пост со ці а лі с ти ч ни ми кра ї на ми. Кон ку ре н ція на вну т рі ш ньо му ри н ку 
під ри ва єть ся втру чан ням дер жа ви в ро бо ту ри н ків, не рі в но мі р ним роз-
по ді лом по да т ко во го на ва н та жен ня та ви бі р ко вим за сто су ван ням норм 
по да т ко во го за ко но дав ст ва. 

Бі з нес- се ре до ви ще в Укра ї ні оці ню єть ся як най гі р ше се ред пост со-
ці а лі с ти ч них кра їн Єв ро пи. Від по ві д но до рей ти н гу Сві то во го ба н ку 
«Doing Business» (ле г кість ве ден ня бі з не су) в 2009 р. (таб л. 6.2.2).

Таб ли ця 6.2.2 
Ле г кість ве ден ня бі з не су, 2009

 Кр аїн а
Лег к ість 
ведення 
бізнесу

Дозволи на 
будівн ицтво

Реєстрація 
власності 

 Оподатку-
вання

Закриття 
бізнесу

 С ША 4  25  12 61 15
 Н імеччи на 25 18 57 71 35 

 Литва 26 64 4  51 36
 Лат вія 27 78 58 45 8 8 

 Угорщина  47 88 6 1 1 22 58 
 Польщ а  72  1 64 88 151 8 5 
Ч е хі я 74 76 62  121 116
 К и тай 89  1 80 32 12 5  65

5  Financial Development Report 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.weforum.org/pdf/FinancialDevelopmentReport/Report2009.pdf
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 Р ос ія 120 182 45 10 3  92 
 У кр аїна 1 42 181 1 4 1 181  14 5

 Венес уе ла  . 1 7 7  94  97 1 8 2 151 

 Дж ер ело: Doing  Busin es s  2 010 re p or t  Economy R a nking s [ Е лектр он ний  р есурс] .  –  
Р е жи м дос ту пу: ht tp :/ / www.do in gb usiness.or g/ Ec onomy Ranking s/ .

 У кра їн а  з ай ма л а 142  по зицію с ер ед   183 к ра ї н сві ту, пост уп аючис ь  т а ким 
к ра їнам, як  П ол ьща (72), Росі я ( 120), У г о рщ ин а (47 ),  Ч ех ія (74).  Пор івнян о  з  
2006 р . У кр аїн а втр а ти ла 1 4  позиці й у  ц ьому ре йт ин гу ,  що демонструє  
пр о погі р ше н ня   умов в ед е нн я бізнес у в  країні. Ос об ливо ни зь ки м  є 
місце У к ра ї ни  в рей ти н гу  за т а кими показн ика ми , як отр и ма ння д оз во-
лів на  б удівництво –  1 81 міс це,  опода тк у вання  –  1 81 місце, реєстрац ія 
 вл а сності –  1 41 місц е  та   закриття бізнесу – 14 5 м ісце.  

П р отягом  2 004–2009 рр. Україні не в да л ося п оси лити с во ї  позиц ії 
у світових рейтин гах у   ча стині  кон курент о спр оможн ост і  е кономі-
к и  та якості  се р едовища. Економічна політика неоліб ера ль н ого, а по 
с уті п ра во консерв ати вного,  т и пу, яка проводилась в Україні, залишала 
поз а уваг ою  фундам ен тальні  ос нови розвит к у економ ік и  в ум ов а х ринку 
 –  ко нк ур ен цію, п р остоту вед е нн я  бізнесу   та захи ст його  прав, стабільне 
макрое кон ом ічн е середовище. Для з ламу  не г а ти вних тенд ен цій в 
Україн і  п от рібно   пе р егляну ти  концеп ту а льні з аса ди еконо м ічної політи-
ки н а  пр инц ипово  і ншій,   лі бераль н о-д емокр ат и чній ос но ві .  Економ ічні 
р еф ор ми мають  в к лючат и  си ст емні  з аходи, спря мо ва ні  на:

–  створення сприятливого середовища для ведення  бізнесу;
– забезпече н ня  довго ст ро кової  фінан со в ої стаб іл ьн ос ті; 
–  підвищення ефективності державного управління; 
 –    розви т ок  ко нкуре н ції на  в нутрі шн ьо му  товарному ринку. 

Продовження табл. 6.2.2
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7 .  Ф ІН АНС ОВА Т А БОРГО ВА  
П ОЛІТИ К А ДЕРЖ АВИ

7 . 1. Ключо ві   пр облем и д ержавни х  видаткі в

 У  2009  р., н ез важаюч и  на значн ий  екон о мі чни й  сп ад (- 15 % ) та п аді-
ння бю дж ет них д охо дів біл ь ш  ніж  на 8 %6 6,   видатк и  бю д же ту  знизили-
ся лиш е на   0, 6 %. Це   ст ало мо ж лив им за в дя к и зрос та нн ю бюджет но-
го дефіцит у  д о при бл из но  60 м лрд   грн ( 6, 5  %  ВВП), я ки й  щонай ме нше 
у 2 ,8 раз а  пе ре вищує   офіці йний  по ка з ни к (21,5   млрд г рн, або 2, 4  % 
В ВП).  Пр и  цьому  «широкий » дефіци т  б юджету,  я к ий  місти т ь держ ав ні 
 ви да тки  на рекапі та л ізаці ю  бан ків та «Нафт ог аз у У країни»,  сягає  м ай ж е 
101,0 млрд  гр н та наб л иж аєтьс я  до  11 % ВВ П .

Криз а  за гостр ила та  з ро била біль ш о чевид ним и  систе мн і  проблем и 
д ер жа вни х фінанс ів   Укр аїни.  В  о ст аннє  д есятиріч чя  знач на част ина 
зр ос та нн я  видаткі в  р оз ш иреног о  уряду  прип ада ла  на  вида тк и  Пенсі-
й н ого фон ду , які  з б ільшилися з 9 ,3  %  ВВ П  у  199 9 р.  до 15,8  %  ВВП у  
2008 р. ,  тобто  н а 6,5 пп. при зростанні загальної суми видатків 
розширеного уряду на 10,2 пп. з  35,9  до  4 6,1 % ВВ П. У  200 9  р. ви да т ки 
Пен сійног о  ф о н ду  У країн и п ереви щи ли 18  % ВВП,  н а ї х заб е зпечен ня 
була  с прямов ан а  кожна  п ’ят а грив ня  з  Держ ав н ого бюдж ет у  У кр аїни  та  
 додатков о  б ул о  надан о к ре дит и з єд и ного казначейського рахунку.

Дефіцит зведеног о  б юджету   Ук раїн и  у  2009  р.  б уло  проф ін а нсо-
вано  в  п ершу черг у  зав дяки с тр ім кому зро ст ан ню   зовні шн іх  запози- 
ч ень,  обс яги яких   і стотно п ер ев ищили  бю джетні інвестиції в ос но вн ий  
капітал. Отже,  за п оз ичені кошти було використано, знач н ою мірою,  
 на вир іш е ння пото ч них п роб ле м,  тоді як  ви да тки з п овернення  
боргів пе р еклада ти м уться на  ма й бу тні п око лі ння . І це в ід б ув аєтьс я 
 в  умовах  н егативни х  зм ін  у віковій  струк ту р і населе ння  У кр аїн и. На с- 
л ідк и таки х з ап оз ичень у  ви гл яді  б юджетн их   ви датків  з  об слуговув ан-
ня та  пове рне нн я д ержавного борг у  н а  багато  р о ків вперед  о бмежув а-

6 Офіційний показник доходів зменшено на неправомірно включені до нього 
надходження від МВФ. За даними офіційної бюджетної статистики, доходи Зведеного 
бюджету зменшилися на 3,1 %. 
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ти муть  можли во ст і  д ер жав и щод о  ф інансу ва нн я основних функцій 
держави. Ч ас тка ВВП,  що п ере ро зп оділя єть с я  через  З ве дений 
бюджет країни,  зр осла від 26,7 %  ВВ П  у 19 99  р. до 33 ,7  %   ВВП у 
 2009 р.,  т о бт о на 7,0  %   ВВП.  Пр и ц ьому п о літика у сфері бюдже тних 
в ид атків  бу ла  сконц ен т ро вана н авколо з ах од ів  щодо збі ль шення  р із них 
ви д ів  грошо вої   допомо ги   на селенню:  б ю джетні  в идатки із соціального 
захисту  та   соціа ль н ого забе зп е че нн я зро сл и  на 5,4  %  В ВП  –  від  3,2  %  
до  8,6 % В ВП . Уна сл ідок д овгостр оково го  н ар ощ уванн я  с оц іальних 
 ви д атків  з  урахува нням за гал ь ної сп ря м ов аності пол і тики в цьому н ап-
р ямі їх  частк а  у  Зведе но м у  б юд ж еті у 2 005–2 00 9 рр. збільшил ася д о 22–
2 8 %  п ор івн яно з  1 2 –15 %  у  19 99–20 01   рр .

За рів не м  держа вн их вида ткі в  Україна на бли зилас я д о розв ину-
тих  к ра їн ЄС, о дна к , за р ів н ем видатків  на   со ціальне  з абезпе че нн я 
 та со ці а льну допо мо г у, значн о ї х випереджає. При цьому щорічно не 
забезпечується виконан ня пе ре д бачених у  за ко нодавс тв і видат ко вих 
зобо в’ язань  держави щодо фінансування пільг  та со ціа ль них гарант ій . 
 За  на ши ми оцінками, таке недофінансування щорічно становило від 7,5 
до 9,0 % ВВП, оскільки не було забезпечено бюджетними доходами.

У 2009 р. при падінні ВВП на 15 % видатки бюджету на заробітну 
плату та соціальні трансферти населенню зросли на 7,5 %. При цьому 
істотне збільшення соціальних виплат відбувається за рахунок різкого 
зменшення бюджетних інвестицій в основний капітал (у 2009 р. – на 
49,8 %).

Бюджетні видатки із соціального захисту та соціального забез-
печення останніми роками майже втричі перевищували інвестиції 
в основний капітал.

Рівень бюджетних інвестицій в Україні є чи не найнижчим серед 
колишніх соціалістичних країн Європи, де в останні роки спостерігається 
істотне зростання інвестицій в основний капітал, насамперед у створення 
сучасної інфраструктури.

У бюджетних видатках, крім соціальних, значно збільшилися 
видатки на державне управління – від 1,1 % ВВП у 1999 р. до 2,6 % 
ВВП у 2008 р., а також видатки на громадський порядок, безпеку та судову 
владу – від 1,4 до 2,9 % ВВП. Це було пов’язане як з випереджувальною 
дина мі кою за ро бі т ної пла ти дер жа в них слу ж бо в ців, так і зі зна ч ним 
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збі ль шен ням їх кі ль ко с ті. У пи тан нях бю дже т но го фі нан су ван ня ви да т-
ків на еко но мі ч ну ді я ль ність за ли ша ли ся не ви рі ше ни ми прин ци по ві 
пи тан ня ви бо ру пріо ри те тів для фо р му ван ня ці льо вих дер жа в них 
про грам, що ви ма га ло їх ско ро чен ня. Мно жин ність про гра м ної дер жа в-
ної під три м ки при зво ди ла до роз по ро шу ван ня ко ш тів, ство рю ва ла про-
бле му не до фі на н су ван ня окре мих за пла но ва них за хо дів. При ско ре ний 
роз ви ток фі нан со во го се к то ру еко но мі ки у 2005–2008 рр. не су про во-
джу ва в ся аде к ва т ним роз ви т ком ви ро б ни чо го по те н ці а лу та ін ве с ти цій-
ної ін фра стру к ту ри, що зу мо ви ло зсув у бік спо жи в чої мо де лі еко но мі ч-
но го зро с тан ня.

7.2. По лі ти ка дер жа в них ви да т ків
Під ви щен ня ефе к ти в но с ті ке ру ван ня дер жа в ни ми фі нан са ми по тре бує 

здій с нен ня ком пле к су за хо дів з оп ти мі за ції ви да т ко вих зо бо в’я зань, по си-
лен ня ці льо во го ха ра к те ру та ре зуль та ти в но с ті бю дже т них ви да т ків.

Най ва ж ли ві шою скла до вою по лі ти ки оздо ро в лен ня дер жа в них 
фі нан сів має бу ти ре фо р му ван ня ви да т ко вої ча с ти ни Пе н сій но го 
фо н ду Укра ї ни на ос но ві про ве ден ня пе н сій ної ре фо р ми, зо к ре ма, 
збі ль шен ня пе н сій но го ві ку та впо ря д ку ван ня рі з них ви дів пе н сій но го 
за без пе чен ня.

Для зме н шен ня рі в ня бю дже т них ви да т ків не об хід но:
– про ве с ти ін ве н та ри за цію но р ма ти в но- пра во вих ак тів, на ос но ві 

яких фо р му ють ся ви да т ки бю дже т ної си с те ми кра ї ни, у пе р шу чер гу за 
піль га ми і со ці а ль ни ми га ра н ті я ми на се лен ню;

– ви рі ши ти пи тан ня при ве ден ня та ри фів на ене р го но сії та жи т ло во- 
ко му на ль ні по слу ги еко но мі ч но об ґру н то ва ним ви тра там. Од но ча с но з 
пе ре гля дом та ри фів не об хід но пе ред ба чи ти за хо ди що до на дан ня ад ре с-
ної до по мо ги не за хи ще ним вер с т вам на се лен ня;

– ви рі ши ти прин ци по ві пи тан ня що до ви бо ру пріо ри те тів дер жа в них 
ін ве с ти цій;

– пе ре орі є н ту ва ти бю дже т но- по да т ко ву по лі ти ку на на дан ня дер жа-
в ної під три м ки га лу зям го с по дар с т ва, які спро мо ж ні в се ре д ньо ст ро-
ко во му пе рі оді за без пе чи ти під ви щен ня тех ні ч но го рі в ня ви ро б ни ц т ва, 
зро с тан ня про ду к ти в но с ті пра ці та отри ман ня кон ку ре н т них пе ре ваг на 
сві то вих ри н ках.
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• Зме н ши ти ви да т ки на фі нан су ван ня ви щих ор га нів дер жа в но го 

управ лін ня та мі с це вих ор га нів вла ди як за ра ху нок усу нен ня ду б лю ван-
ня фу н к цій ор га нів дер жа в ної вла ди та від по ві д но го зме н шен ня кі ль ко-
с ті дер жа в них слу ж бо в ців, так і при ве ден ня умов опла ти їх ньої пра ці у 
від по ві д ності до зро с тан ня про ду к ти в но с ті пра ці в еко но мі ці кра ї ни.

• Усу ну ти бю дже т не суб си ду ван ня ім по р то ва но го при ро д но го га зу та 
вста но ви ти та ри фи на ене р го но сії на еко но мі ч но об ґру н то ва но му рі в ні.

• Роз по ча ти ре а ль не ре фо р му ван ня за ко но да в чо ви зна че них со ці а ль-
них пільг, при ві ле їв та ви плат, від мо ви в шись від пільг ві дом чо го ха ра-
к те ру, які не по в’я за ні із со ці а ль ним за хи с том ма ло за бе з пе че них верств 
на се лен ня.

• Ви зна чи ти дер жа в ні ці льо ві про гра ми, які втра ти ли со ці а ль ну зна-
чу щість в умо вах ри н ко вої еко но мі ки й під ля га ють ви лу чен ню з бю дже-
т но го фі нан су ван ня, та та кі, що по тре бу ють пер шо че р го во го здій с нен ня 
й ма ють пе р с пе к ти в не зна чен ня.

• Роз ро би ти об ґру н то ва ні кри те рії та єди ну ме то ди ку на дан ня з дер-
жа в но го бю дже ту ка пі та ль них суб ве н цій на роз ви ток ви ро б ни чої та со-
ці а ль ної ін фра стру к ту ри ад мі ні с т ра ти в но- те ри то рі а ль них оди ниць, за-
про ва ди ти ді є вий ко н т роль за ви ко ри с тан ням ко ш тів, що пе ре да ють ся 
до мі с це вих бю дже тів у ви гля ді суб ве н цій та суб си дій.

• Роз ро би ти та за про ва ди ти ме ха нізм ко н т ро лю за ви тра чан ням ко ш-
тів від на да них по да т ко вих пільг та від по ві да ль но с ті під при ємств і ор га-
ні за цій за не ці льо ве їх ви ко ри с тан ня.

Од ним з го ло вних на пря мів за без пе чен ня до в го стро ко вої зба ла н-
со ва но с ті бю дже т них до хо дів та ви да т ків є роз ро б ка та впро ва джен ня 
ме ха ні з му мо ні то ри н гу та оці н ки ефе к ти в но с ті ре а лі за ції мі с це ви ми ор-
га на ми вла ди дер жа в них по в но ва жень, під ви щен ня рі в ня від по ві да ль-
но с ті за їх ви ко нан ня.

До пріо ри те т них на пря мів ін ве с ти цій ної ді я ль но с ті дер жа ви 
слід від не с ти фі нан су ван ня ін фра стру к ту ри, вра хо ву ю чи її по зи ти в-
ний вплив на роз ви ток при ва т них ін ве с ти цій і фо р му ван ня су ку п но го 
ка пі та лу кра ї ни, а та кож ство рен ня пе ре д у мов для зро с тан ня за йня-
то с ті, усу нен ня ре гі о на ль них мо но по ль них по зи цій пе в них під при-
ємств та ус пі ш но го фу н к ці о ну ван ня вну т рі ш ньо го ри н ку, під ви щен ня 
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кон ку рен то сп ро мо ж но с ті ре гі о нів, під ви щен ня яко с ті жит тя на се лен ня 
кра ї ни. За оці н ка ми Ін сти ту ту еко но мі ки та про гно зу ван ня НАН Укра ї-
ни, бю дже т ний де фі цит 2010 р. мо же ста но ви ти від 65 до 110 млрд грн, 
що по тре бує здій с нен ня за зна че них ви ще не від кла д них за хо дів що до 
зме н шен ня бю дже т них ви да т ків. Про ве ден ня за хо дів що до зме н шен ня 
ви да т ків на фі нан су ван ня ви щих ор га нів дер жа в но го уря ду ван ня та мі с-
це вих ор га нів вла ди, а та кож оп ти мі за ції ви да т ків на утри ман ня бю дже-
т них уста нов, за на ши ми оці н ка ми, мо же за без пе чи ти еко но мію що най-
ме н ше 10 млрд бю дже т них ко ш тів. За ра ху нок від мо ви від бю дже т но го 
суб си ду ван ня ім по р то ва но го при ро д но го га зу, а та кож вста но в лен ня еко-
но мі ч но об ґру н то ва них та ри фів на ене р го но сії, об ме жен ня пільг і со-
ці а ль них га ра н тій со ці а ль ним за хи с том ма ло за бе з пе че них верств на се-
лен ня еко но мія бю дже т них ко ш тів ста но ви ти ме від 10 до 30 млрд грн. 
Здій с нен ня пер шо че р го вих за хо дів, спря мо ва них на зме н шен ня рі в ня 
бю дже т них ви да т ків, дасть змо гу ско ро ти ти ви тра ти бю дже ту на 20–
40 млрд грн. 

7.4.  По да т ко ва по лі ти ка: ос но в ні за вдан ня 
та ме ха ні з ми ре а лі за ції

У 2009 р. над хо джен ня до бю дже ту по да т ку на при бу ток під при ємств 
зме н ши ли ся до 3,6 % ВВП (не зва жа ю чи на зна ч ні пе ре пла ти з цьо го по-
да т ку). Прак ти ч на від су т ність при ско ре ної амо р ти за ції тех но ло гі ч но го 
об ла д нан ня не га ти в но впли ває на ін ве с ти цій ні рі шен ня під при ємств, а 
от же – під ри ває ос но ви ін но ва цій но го роз ви т ку еко но мі ки. На дан ня під-
при єм с т вам пра ва за сто су ва ти при ско ре ну амо р ти за цію для ви ро б ни чих 
ін ве с ти цій – най більш ефе к ти в ний ін стру мент по зи ти в но го впли ву уря-
дів ба га тьох кра їн на ін ве с ти цій ну по ве ді н ку під при ємств.

В Укра ї ні не до ста т ньо ви ко ри с то ву ють ся по да т ко ві ін стру ме н ти, зо к-
ре ма що до опо да т ку ван ня над ви со ких до хо дів, пред ме тів роз ко ші, спа д-
щи ни, для роз в’я зан ня за вдань ви рі в ню ван ня до хо дів. Ши ро кі со ці а ль ні 
зо бо в’я зан ня пе ред су с пі ль с т вом по тре бу ють аде к ва т но го під ви щен ня 
по да т ку з до хо дів фі зи ч них осіб.

Не об хід но та кож опра цю ва ти ме ха нізм спря му ван ня по да т ку з до хо-
дів фі зи ч них осіб не за мі с цем ро бо ти, а мі с цем про жи ван ня (з ура ху-
ван ням норм Бю дже т но го ко де к су Укра ї ни що до но р ма ти вів від ра ху вань 
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від по да т ку з до хо дів фі зи ч них осіб до бю дже тів мі с це во го са мо вря ду-
ван ня). 
Дер жа в не ре гу лю ван ня за до по мо гою про гре си в но го опо да т ку ван-

ня є за со бом зни жен ня со ці а ль ної не рі в но с ті, який за сто со ву єть ся у 
бі ль шо с ті роз ви не них кра їн. Про гре си в ний по да ток має ав то ма ти ч-
но за по бі га ти над мі р ній не рі в но с ті на се лен ня, зо к ре ма за без пе чу ва ти 
спів від но шен ня між до хо да ми 10 % най ба га т ших і 10 % най бі д ні ших 
гро ма дян у ме жах 5–7 ра зів. Між на ро д ні прак ти ки демонструють при 
пе ре ви щен ні цим спів від но шен ням 10 ра зів ви ни ка ють за гро зи со ці а ль-
ній ста бі ль но с ті в су с пі ль с т ві і за га лом на ці о на ль ній без пе ці. В та ких 
со ці а ль но орі є н то ва них кра ї нах, як Шве ція, Да нія, Но р ве гія, за до по мо-
гою дер жа в но го ре гу лю ван ня це спів від но шен ня під три му єть ся на рі в ні 
4–5 ра зів, у Бі ло ру сі во но ста но вить бли зь ко 4, у Ро сій сь кій Фе де ра ції, 
за офі цій ни ми да ни ми, – 17, в Укра ї ні, за роз ра ху н ка ми, що спи ра ють ся 
на ре зуль та ти Об сте жен ня умов жит тя до мо го с по дарств, – пе ре ви-
щує 9. 

По да ль ше ре фо р му ван ня по да т ко вої си с те ми Укра ї ни має від бу ва ти-
ся та кож шля хом пе ре роз по ді лу по да т ко во го на ва н та жен ня на не пря мі 
по да т ки та зро с тан ня ро лі по да т ків на спо жи ван ня у фо р му ван ні бю дже-
т них до хо дів.

7.5. Ре фо р му ван ня по да т ко вої си с те ми у 2010 р.
Ос но в ни ми за вдан ня ми по да т ко вої по лі ти ки на 2010 р. ма ють бу ти 

по шук дже рел на по в нен ня дер жа в но го й мі с це вих бю дже тів і під ви щен-
ня на цій ос но ві сту пе ня зба ла н со ва но с ті дер жа в них фі нан сів та змі ц-
нен ня фі нан со вої ба зи мі с це во го са мо вря ду ван ня. Для цьо го не об хід но 
насамперед:

– роз ши ри ти сфе ру за сто су ван ня по да т ку з вла с ни ків транс по р т них 
за со бів та ін ших са мо хі д них ма шин і ме ха ні з мів за ра ху нок вклю чен ня 
до неї не ли ше на зе м них та во д них, а й авіа цій них транс по р т них за со бів;

– роз по ча ти по ета п не ре фо р му ван ня по да т ку з до хо дів фі зи ч них осіб, 
шля хом:

♦ за про ва джен ня не пря мих ме то дів ви зна чен ня до ходів фі зи ч них 
осіб, у т. ч. ви хо дя чи з роз мі ру по не се них ви трат, при ро с ту фі нан со вих 
вкла день та ін ших ін ве с ти цій них ак ти вів;
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♦ під ви щен ня по ро го во го зна чен ня до хо ду, який дає пра во на по да т-
ко ву со ці а ль ну піль гу, до двох про жи т ко вих мі ні му мів для пра це зда т ної 
осо би, та пе ре хід до опо да т ку ван ня до хо дів за дво ма ста в ка ми: до 30 мі-
ні ма ль них зар плат (мзп) на мі сяць – 15 %, по над 30 мзп на мі сяць – 20 %;

♦ за про ва джен ня опо да т ку ван ня пе н сій них ви плат, що в п’ять ра зів 
пе ре ви щу ють про жи т ко вий мі ні мум для осо би, яка втра ти ла пра це зда-
т ність;

– пе ре гля ну ти пи тан ня що до роз мі ру вне с ків до Пе н сій но го фо н ду 
су б’єк тів ма ло го під при єм ни ц т ва – пла т ни ків єди но го по да т ку. Та кі вне-
с ки не мо жуть бу ти мен ши ми, ніж вне с ки ро бо то да в ців із су ми мі ні ма-
ль ної за ро бі т ної пла ти;

– роз по ча ти під го то в чу ро бо ту з за про ва джен ня по да т ку на не ру хо-
мість;

– удо ско на ли ти ад мі ні с т ру ван ня ак ци з но го збо ру шля хом:
♦ за про ва джен ня обо в’я з ко вої ре єст ра ції усіх пла т ни ків ак ци з но го 

по да т ку, які ви ро б ля ють, ім по р ту ють та про да ють під ак ци з ні то ва ри, 
ство рен ня на цій ос но ві ба зи да них про пла т ни ків (вклю ча ю чи ві до мо с ті 
про під ак ци з ні то ва ри, з яки ми пла т ник мо же про во ди ти го с по дар сь кі 
опе ра ції), що на дасть мо ж ли вість сфо р му ва ти єди ну си с те му ко н т ро лю 
за пе ре мі щен ням під ак ци з них то ва рів у ме жах кра ї ни;

♦ за про ва джен ня ди фе ре н ці йо ва них ста вок ак ци з но го збо ру на пи во за-
ле ж но  від вмі с ту ал ко го лю (за ана ло гією з лі ке ро- го рі л ча ни ми ви ро ба ми);

♦ вклю чен ня до скла ду ал ко го ль них на по їв пи ва со ло до во го, а та кож за-
ко но да в че ви зна чен ня сла бо ал ко го ль них на по їв з ме тою при ве ден ня ак ци з-
но го за ко но дав ст ва Укра ї ни до ви мог по да т ко во го за ко но дав ст ва Єв ро пей-
сь ко го Со ю зу та під ви щен ня ре гу лю ю чо го по те н ці а лу ак ци з но го по да т ку;

♦ роз ши рен ня сфе ри за сто су ван ня ак ци з них скла дів до місць ви ро б-
ни ц т ва, пе ре ро б ки, збе рі ган ня, отри ман ня та від пра в лен ня усіх під ак ци-
з них то ва рів;

– здій с нен ня ком пле к су за хо дів що до бо ро ть би з за ни жен ням ми т ної 
ва р то с ті то ва рів при їх пе ре мі щен ні че рез ми т ний ко р дон Укра ї ни, зо к-
ре ма, шля хом вдо с ко на лен ня мо ні то ри н гу та по да ль шо го на ко пи чен ня 
ці но вої ін фо р ма ції що до ім по р то ва них то ва рів та ство рен ня си с те ми ми-
т но го по стау ди ту;

– за про ва джен ня ка ра ю чих за хо дів що до су б’єк тів го с по да рю ван ня, 
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що пра цю ють в оф шо р них зо нах (стя г нен ня по да т ків з від по ві д них угод 
та від мо ва в по да т ко вих піль гах та ким су б’єк там);

– укла дан ня угод про об мін ін фо р ма ці єю з кра ї на ми, що ма ють оф шо-
р ні зо ни та спро ще ні си с те ми ре єст ра ції під при ємств, а та кож за про ва-
джен ня по да т ко вих са н к цій до фі нан со вих опе ра цій, що здій с ню ють ся з 
кра ї на ми, які від мо в ля ють ся укла да ти та кі уго ди;

– ре фо р му ван ня си с те ми по да т ко во го та ми т но го ре гу лю ван ня шля хом:
♦ удо ско на лен ня про це дур ад мі ні с т ру ван ня пла те жів (у то му чи с лі за-

без пе чен ня бю дже т но го від шко ду ван ня по да т ку на до да ну ва р тість пла т-
ни кам по да т ку в уста но в ле ний за ко но дав ст вом термін; 

♦ при ве ден ня пільг (пре фе ре н цій) зі спла ти по да т ку на до да ну ва р-
тість у від по ві д ність до спе ці а ль них ди ре к ти в них до ку ме н тів ЄС; 

♦ за без пе чен ня по га шен ня по да т ко вих ве к се лів ви клю ч но гро ши ма; 
ре с т ру к ту ри за ція не від шко до ва ної бю дже т ної за бо р го ва но с ті з по да т ку 
на до да ну ва р тість, що утво ри ла ся ста ном на 1 сі ч ня 2010 р. із ча с т ко вим 
її по га шен ням в ра ху нок по то ч них пла те жів; 

♦ по си лен ня ко н т ро лю за рі шен ня ми дер жа в них по да т ко вих ін спе к-
цій що до на дан ня ви сно в ків про бю дже т не від шко ду ван ня по да т ку на 
до да ну ва р тість); 

♦ від но в лен ня дії по да т ко вих ве к се лів для то ва рів «кри ти ч но го ім по р ту»;
♦ за про ва джен ня «Па с по р ту по да т ко вої піль ги» з ме тою по ліп шен ня 

об лі ку на да них пільг та на пря мів ви ко ри с тан ня ви ві ль не них ко ш тів; 
♦ удо ско на лен ня за ко но дав ст ва Укра ї ни з пи тань ми т но- та ри ф но го 

ре гу лю ван ня з до три ман ням між на ро д них норм та ста н да р тів СОТ від-
по ві д но до норм Між на ро д ної кон ве н ції про спро щен ня та га р мо ні за цію 
ми т них про це дур.

Пе ре гляд роз мі ру вне с ків до Пе н сій но го фо н ду су б’єк тів ма ло го 
під при єм ни ц т ва – пла т ни ків єди но го по да т ку мо же за без пе чи ти збі ль-
шен ня вла с них до хо дів Пе н сій но го фо н ду що най ме н ше на 3 млрд грн 
(з від по ві д ним ско ро чен ням до та цій з дер жа в но го бю дже ту). Здій с нен ня 
ком пле к су за хо дів що до бо ро ть би з за ни жен ням ми т ної ва р то с ті то ва рів 
дасть змо гу збі ль ши ти до хо ди дер жа в но го бю дже ту на 15–25 млрд грн. 
От же, вра хо ву ю чи на яв ні ре зе р ви збі ль шен ня бю дже т них над хо джень та 
еко но мії ви да т ків, утри ман ня бю дже т но го де фі ци ту на еко но мі ч но при-
йн я т но му рі в ні у 3 % ВВП є ці л ком ре а ль ним.
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7.6.  По да т ко ва по лі ти ка: се ре д ньо ст ро ко ві за вдан ня 
та ме ха ні з ми ре а лі за ції

Ос но в ним за вдан ням по да т ко вої по лі ти ки в се ре д ньо ст ро ко вій пе р-
с пе к ти ві має ста ти сти му лю ван ня еко но мі ч но го зро с тан ня на ін но ва цій-
но- ін ве с ти цій ній ос но ві.

Для ви ко нан ня цьо го за вдан ня з 2011 р. не об хід но за про ва ди ти:
– ін ве с ти цій ний по да т ко вий кре дит на ін ве с ти ції у ба зо ві ін но ва ції, 

а з 2012 р. – на НДДКР (зме н шен ня по да т ко вих зо бо в’я зань пла т ни ка з 
по да т ку на при бу ток під при ємств в об ся зі, ек ві ва ле н т но му ча с т ці ви трат 
по то ч но го по да т ко во го пе рі оду, що бу ли спря мо ва ні на НДДКР чи фі-
нан су ван ня ін ве с ти цій у ба зо ві ін но ва ції);

– сти му ли для мо де р ні за ції ос но в них фо н дів шля хом зві ль нен ня від 
опо да т ку ван ня ча с ти ни при бу т ку, що спря мо ву єть ся на ре ін ве с ту ван ня, 
та збі ль шен ня груп ос но в них фо н дів із за про ва джен ням від по ві д ної ди-
фе ре н ці йо ва ної шка ли норм амо р ти за ції;

– при ско ре ну амо р ти за цію для тех но ло гі ч но го уста т ку ван ня.
По да ль ші стра те гі ч ні кро ки що до ре фо р му ван ня по да т ко вої си с-

те ми ма ють та кож по ля га ти в пе ре мі щен ні по да т ко во го на ва н та жен ня з 
мо бі ль них фа к то рів ви ро б ни ц т ва на спо жи ван ня при ро д них ре сур сів, у 
пе р шу чер гу за ра ху нок опо да т ку ван ня тих то ва рів та по слуг, спо жи ван-
ня яких за вдає най бі ль шої шко ди на вко ли ш ньо му при ро д но му се ре до-
ви щу та збі ль шен ня ак ци з но го збо ру (шля хом вве ден ня ад ва ле р них ста-
вок ак ци з но го збо ру, а та кож пе ре гля ду па ра ме т рів ді ю чих ад ва ле р них 
ста вок з ме тою на бли жен ня рі в ня опо да т ку ван ня під ак ци з ної про ду к ції 
до рі в ня вста но в ле но го в спе ці а ль них ди ре к ти в них до ку ме н тах ЄС).  

З 2012 р. у ра м ках по ета п но го ре фо р му ван ня по да т ку з до хо дів фі зи-
ч них осіб за про ва ди ти для всіх фі зи ч них осіб- пла т ни ків по да т ку – за-
мість по да т ко вої со ці а ль ної піль ги – не опо да т ко ву ва ний мі ні мум до хо-
дів у роз мі рі 50 % мі ні ма ль ної за ро бі т ної пла ти, з йо го під ви щен ням у 
2014 р. до ве ли чи ни мі ні ма ль ної за ро бі т ної пла ти; пе ре хід до опо да т ку-
ван ня до хо дів за чо ти р ма ста в ка ми: до 1 мзп – не опо да т ко ву єть ся; від 
1 до 10 мзп – 13%, від 10 до 30 мзп – 15 %, від 30 до 100 мзп – 20 %, по-
над 100 мзп – 25 %. 
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7.7. Ре гу лю ван ня бо р го вих про це сів на но во му ета пі роз ви т ку
Бо р го ва екс па н сія дер жа ви та її на с лід ки
У кри зо вий пе рі од об сяг ва ло во го зо в ні ш ньо го бо р гу Укра ї ни в но мі-

на ль но му ви ра жен ні за ли ша в ся май же не змін ним, а від но с но ВВП збі-
ль ши в ся з 60,1 % на по ча т ку 2008 р. до 91,5 % ста ном на 01.10.2009 р. 
У стру к ту рі ва ло во го зо в ні ш ньо го бо р гу Укра ї ни по стій но (по чи на ю чи 
з кі н ця 2008 р.) збі ль шу ва ла ся ча с т ка дер жа ви та зме н шу ва ла ся ча с т ка 
ба н ків.

За 2009 р. за га ль на су ма пря мо го та га ра н то ва но го дер жа в но го бо р гу 
збі ль ши ла ся на 112 млрд грн. За під су м ка ми 2009 р. дер жа в ний борг 
Укра ї ни до сяг ве ли чи ни 301,5 млрд грн або 33 % ВВП (на при кі н ці 
2007 р. він ста но вив 12,3 % ВВП, а 2008 р. – 19,9 % ВВП).

За го с т рен ня бо р го вих про блем Укра ї ни обу мо в лю єть ся не ли ше 
ви со ки ми те м па ми при ро с ту бо р гу, а й не спри я т ли ви ми змі на ми в 
йо го стру к ту рі. Так, збі ль шу єть ся ча с т ка емі сій них по зик і ча с т ка га ра-
н то ва них зо бо в’я зань у стру к ту рі за га ль но го бо р гу дер жа ви.

За рік за бо р го ва ність уря ду за ОВДП зро с ла на 54,1 млрд грн. При 
цьо му су ма ОВДП, які пе ре бу ва ють у вла с но с ті НБУ, збі ль ши ла ся на 
41,6 млрд грн. На ро щу ван ня вну т рі ш ньо го бо р гу за не до ста т ньо мі с т-
ко го й ди ве р си фі ко ва но го вну т рі ш ньо го фі нан со во го ри н ку спри чи ни ло  
мо не ти за цію бю дже т но го де фі ци ту, що, у свою чер гу, по си лю ва ло ри зи-
ки гі пер ін ф ля ції та збе ре жен ня ви со ких від со т ко вих ста вок.

По лі ти ка на дан ня дер жа в них га ра н тій за кре ди та ми по зба в ле на 
чі т ких стру к ту р них пріо ри те тів і ви ва же них фі нан со вих роз ра ху н-
ків. За рік уряд на дав до зво лів на за лу чен ня кре ди тів під дер жа в ні га-
ра н тії на су му по над 60 млрд грн. У та ких умо вах зро с та ють ри зи ки 
де ста бі лі за ції дер жа в них фі нан сів Укра ї ни в се ре д ньо ст ро ко вій пер -
с пе к ти ві. Роз мір офі цій но го дер жа в но го боргу Укра ї ни впри тул на-
бли зи в ся до кри ти ч но го зна чен ня, а при вра ху ван ні най більш ри зи-
ко вих ви дів умо в них зо бо в’я зань уря ду – вже пе ре ви щив йо го. Для 
кра їн з ни зь ким і се ре д нім рі в нем до хо дів своє рі д ною «то ч кою від сі-
кан ня» (що від по ві дає се ре д ньо му рі в ню бо р го во го на ва н та жен ня в рік, 
який пе ре ду вав ро ку ви ни к нен ня бо р го вої кри зи), є рі вень у 43 % ВВП.

Най більш ва го ми ми умо в ни ми зо бо в’я зан ня ми уря ду Укра ї ни 
є зо в ні ш ні бо р ги дер жа в них під при ємств та га ра н тії від но в лен ня 
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ва р то с ті за оща джень гро ма дян в уста но вах Оща д ба н ку СРСР. Їх су ма 
оці ню єть ся на рі в ні 180 млрд грн. При вклю чен ні до скла ду дер жа в но-
го бо р гу вка за них ви дів умо в них зо бо в’я зань су ма бо р гу збі ль шить ся із 
ни ні ш ньо го рі в ня 301,5 млрд грн до при бли з но 480 млрд грн, що від по-
ві дає 50 % ВВП за 2009 р.

У між на ро д но му ви мі рі екс па н сія по зи  ко во го фі нан су ван ня уря дів 
має та кі не га ти в ні на с лід ки для сві то вої ва лю т но- фі на н со вої си с те ми:

– ви ті с нен ня ко р по ра цій ре а ль но го се к то ру еко но мі ки зі сві то вих кре-
ди т них ри н ків, що не га ти в но впли ває на мо ж ли во с ті мо де р ні за ції ви-
ро б ни ц т ва і упо ві ль нює ди на мізм по ст к ри зо во го від но в лен ня сві то вої 
еко но мі ки;

– під ви щен ня від со т ко вих ста вок на між на ро д но му ри н ку ка пі та лів, 
що упо ві ль нює те м пи на гро ма джен ня ос но в но го ка пі та лу та фо р мує де-
фі цит кре ди т них ре сур сів до в го стро ко во го ха ра к те ру в кра ї нах з ри н ка-
ми, що фо р му ють ся;

– на ро щу ван ня дер жа в но го бо р гу обе р та єть ся під ви щен ням ва р то с ті 
зо в ні ш ньо го фі нан су ван ня для на ці о на ль них ко р по ра цій, під ви щен ням 
кре ди т них ри зи ків для ко р по ра цій, збі ль шен ням імо ві р но с ті су ве рен но-
го де фо л ту й ви ни к нен ня ва лю т ної кри зи.

З вра ху ван ням за зна че них те н де н цій ми про гно зу є мо збе ре жен ня 
на пру же ної си ту а ції з об слу го ву ван ням зо в ні ш ньо го ко р по ра ти в-
но го бо р гу Укра ї ни у 2010 р. За га ль ні ви пла ти за дер жа в ним бо р гом 
Укра ї ни, що ма ють бу ти здій с не ні у 2010 р., оці ню ють ся Мі ні с тер с т вом 
фі нан сів на рі в ні 55,9 млрд грн, з яких 37,3 млрд грн – за вну т рі шнім 
бо р гом і 18,6 млрд грн – за зо в ні ш нім бо р гом. Бо р го вий тиск на Дер-
жа в ний бю джет з ро ку в рік по си лю ва ти меть ся, до ся г ну в ши ма к си-
ма ль но го зна чен ня у 2013 р., на який при па дає здій с нен ня ос но в них 
ви плат за кре ди та ми МВФ. Од нак при не змін но с ті по то ч но го ку р су 
бю дже т но- по да т ко вої по лі ти ки над мі р не на ро щу ван ня дер жа в но го 
бо р гу (вну т рі ш ньо го дер жа в но го бо р гу, кре ди тів МФО і не кон т ро льо-
ва не на дан ня дер жа в них га ра н тій) мо же спро во ку ва ти кри зу дер жа-
в ної за бо р го ва но с ті вже у 2011–2012 рр. А су ве рен ний де фолт, крім 
від сі кан ня дер жа ви від сві то вих кре ди т них ри н ків, ма ти ме ще й та кі 
не га ти в ні на с лід ки як зме н шен ня об ся гів зо в ні ш ньої то р гі в лі, при пи-
нен ня зо в ні ш ньо го фі нан су ван ня ко р по ра ти в но го се к то ру, га ль му ван ня 
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7.7. Ре гу лю ван ня бо р го вих про це сів на но во му ета пі роз ви т ку

вну т рі ш ньо го кре ди т но го про це су, на ро с тан ня па ні ч них на стро їв на ва-
лю т но му ри н ку. В Укра ї ні на віть за оп ти мі с ти ч но го сце на рію роз ви т ку 
по дій і уни к нен ня бо р го вої кри зи пе ре сп ря му ван ня ча с ти ни вну т рі шніх 
за оща джень на фі нан су ван ня уря до вих ви трат не ми ну че ве с ти ме до зро-
с тан ня вну т рі шніх про це н т них ста вок, зву жу ва ти ме мо ж ли во с ті для від-
тво рен ня ос но в но го ка пі та лу й по гі р шу ва ти ме пе р с пе к ти ви по ст к ри зо-
во го від но в лен ня еко но мі ки. 

Стра те гі ч ні на пря ми і та к ти ч ні за хо ди ре гу лю ван ня бо р го вих 
про це сів в Укра ї ні. 

По чи на ю чи з 2010 р. для під ви щен ня ефе к ти в но с ті ре гу лю ван ня 
зо в ні ш ніх ко р по ра ти в них по зик не об хід но:

• За про ва ди ти ін те г ро ва ну ана лі ти ч ну си с те му об лі ку зо в ні ш ніх 
бо р гів ба н ків і не фі на н со вих під при ємств, при зна чен ням якої є ви яв-
лен ня фі нан со вих ри зи ків і ви ро б лен ня ді є вих за хо дів для їх ней т ра лі за-
ції (під три ман ня та кої ана лі ти ч ної си с те ми має бу ти в ком пе те н ції Мі ні-
с тер с т ва фі нан сів чи На ці о на ль но го ба н ку).

• За без пе чи ти спря мо ва ність ма к ро пру де н цій них но р ма ти вів на зни-
жен ня си с те м них ри зи ків і стри му ван ня кре ди т них бу мів.

У се ре д ньо ст ро ко во му пе рі оді не від’ єм ни ми еле ме н та ми ре гу лю-
ван ня бо р го вих про це сів в Укра ї ні, спря мо ва ни ми на зни жен ня си с те м-
них ри зи ків і за по бі ган ня утво рен ню бо р го во го на ви сан ня, ма ють бу ти:

– ре зе р ви під кре ди т ні ри зи ки з на дан ням їм ан ти ци к лі ч но го ха -
ра к те ру. На ета пі еко но мі ч но го під не сен ня необхідно за без пе чи ти під-
ви щен ня ко е фі ці є н тів ре зе р ву ван ня (фо р му ван ня ре зе р вів під кре ди т ні 
ри зи ки) та ство ри ти мо ж ли во с ті для ви ко ри с тан ня на ко пи че них ре зе р-
вів (і, від по ві д но, зни жу ва ти ко е фі ці є н ти ре зе р ву ван ня) у пе рі од еко но-
мі ч но го спа ду. Та ка по лі ти ка ві ді гра ва ти ме ва ж ли ву роль у згла джу ван ні 
бу мів на фі нан со вих ри н ках;

– кі ль кі с ні лі мі ти до ста т но с ті ка пі та лу ба н ків. У пе рі од швид ко го зро с-
тан ня ба н ків сь ких кре ди тів має пе ред ба ча ти ся зро с тан ня но р ма ти вів аде к-
ва т но с ті ка пі та лу, а в пе рі од га ль му ван ня кре ди т ної екс па н сії – їх зни жен ня.

За вдан ня що до управ лін ня дер жа в ним бо р гом Укра ї ни у 2010 р.
Для ко ре к ції ма к ро еко но мі ч них дис про по р цій, від но в лен ня ма к ро-

фі на н со вої ста бі ль но с ті і по м’я к шен ня на с лід ків зву жен ня бю дже т них 
до хо дів слід:
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• Зме н ши ти об ся ги дер жа в них за по зи чень від 120 млрд грн, за пла-
но ва них на 2010 р., до 80–85 млрд грн, а та кож ско ро ти ти де фі цит Дер-
жа в но го бю дже ту до рі в ня 3 % ВВП;

• Під ви щи ти ін ве с ти цій ну скла до ву бю дже т них ви да т ків для за-
без пе чен ня про ду к ти в но го ви ко ри с тан ня за по зи че них ко ш тів. У та ко му 
ви па д ку те м пи зро с тан ня на ці о на ль но го ви ро б ни ц т ва під ви щу ва ти муть-
ся, а мо ж ли во с ті по га ша ти на ко пи че ні бо р ги зро с та ти муть. Ви рі шен ня 
за зна че них за вдань по тре бує ви ро б лен ня се ре д ньо ст ро ко во го пла ну бю-
дже т ної кон со лі да ції, скла до ви ми яко го ма ють ста ти як роз ши рен ня до-
хо дів бю дже ту, так і ско ро чен ня не ра ці о на ль них ви да т ків дер жа ви.

У се ре д ньо ст ро ко во му пе рі оді для зме н шен ня бо р го вої за ле ж но с-
ті дер жа в них фі нан сів Укра ї ни та за без пе чен ня ма к ро еко но мі ч ної ста-
бі ль но с ті не об хід но:

• Зме н ши ти де фі цит Дер жа в но го бю дже ту до рі в ня 2,5–2 % ВВП.
• Вста но ви ти лі міт на дан ня дер жа в них га ра н тій на рі в ні 3 % ВВП 

і за без пе чи ти їх ці льо ву спря мо ва ність на ін ве с ти ції в ін фра стру к ту ру, 
що спри я ти ме до ся г нен ню фі нан со вої оку п но с ті вкла день.

• Ви ко ри с то ву ва ти по те н ці ал зо в ні ш ньо го фі нан су ван ня де фі ци ту 
бю дже ту за ра ху нок кре ди т них ре сур сів МБРР і від мо ви ти ся від спря-
му ван ня до бю дже ту по зик МВФ, які ство рю ють ін фля цій не на ви сан ня 
і по ро джу ють за гро зи для ста бі ль но с ті дер жа в них фі нан сів у се ре д ньо-
ст ро ко во му пе рі оді.

• Зме н ши ти об ся ги емі сій но го фі нан су ван ня де фі ци ту бю дже ту 
до рі в ня ви трат уря ду на ре ка пі та лі за цію чи під три м ку вкла д ни ків не-
пла то спро мо ж них ба н ків (ме н ше 3,5 % ВВП).

• Пе ре йти до рі в но мі р но го роз мі щен ня ОВДП на пе р вин но му ри н ку, 
уни ка ю чи ви со ко го рі в ня до хо д но с ті, який ро бить не ефе к ти в ним ін ве с-
ту ван ня в ре а ль ний се к тор еко но мі ки; за про ва ди ти до в го стро ко ві ОВДП 
із пла ва ю чою ста в кою, при в’я за ною до те м пів ін фля ції, що дасть змо гу 
зме н ши ти бю дже т ні ви тра ти на об слу го ву ван ня бо р гу в три ва лій пе р с-
пе к ти ві.

• За без пе чи ти спря му ван ня за по зи че них ко ш тів (у об ся гах по над 
су ми по га шен ня дер жа в но го бо р гу) на фі нан су ван ня ін фра стру к ту р-
них про е к тів, які спри я ти муть під ви щен ню ефе к ти в но с ті ви ро б ни ц т ва 
й ак ти ві за ції еко но мі ч ної ді я ль но с ті в кра ї ні.
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8.  ГРО ШО ВО- КРЕ ДИ Т НА ПО ЛІ ТИ КА 
ТА РЕ ФО Р МУ ВАН НЯ 
БА Н КІВ СЬ КО ГО СЕ К ТО РУ

Пе рі од 2008–2009 рр. ха ра к те ри зу ва в ся над зви чай но скла д ни ми й не-
га ти в ни ми про це са ми в гро шо во- кре ди т ній сфе рі на ці о на ль ної еко но мі-
ки. Вра хо ву ю чи, що кри за по гли би ла іс ну ю чі су пе ре ч но с ті і про бле ми, 
не за без пе чи в ши по ки що по зи ти в но го зво ро т но го зв’я з ку, це іс то т ним 
чи ном ускла д нює як фу н к ці о ну ван ня гро шо во- кре ди т но го ри н ку та 
ба н ків сь кої си с те ми на ета пі по ст к ри зо во го від но в лен ня, так і об ме жує 
їх сти му лю ю чу роль для зба ла н со ва но го оздо ро в лен ня еко но мі ки.

8.1.  Гро шо во- кре ди т на по лі ти ка: клю чо ві про бле ми 
і ри зи ки ре а лі за ції 

2010 р., за всі ма клю чо ви ми озна ка ми, бу де до во лі скла д ним для ре-
а лі за ції гро шо во- кре ди т ної по лі ти ки в Укра ї ні, пе ре д у сім че рез ри зи ки 
(як зо в ні ш ньо го, так і вну т рі ш ньо го по хо джен ня), по в’я за ні з не пе ред ба-
чу ва ні с тю змі ни клю чо вих еко но мі ч них по ка з ни ків.
Ри зи ки для гро шо во- кре ди т ної по лі ти ки вну т рі ш ньо го по хо джен ня, які 

сфо р му ва ли ся у 2009 р. і про до в жу ва ти муть за го с т рю ва ти ся у 2010 р.
 • Зна ч ні ри зи ки для гро шо во- кре ди т ної по лі ти ки за кла ла бю дже т на по-

лі ти ка уря ду у 2009 р. (з ура ху ван ням ка пі та лі за ції НАК «На ф то газ Укра ї-
ни» та до ка пі та лі за ції ко ме р цій них ба н ків де фі цит держ бю дже ту пе ре ви-
щив 12% ВВП, де фі цит Пе н сій но го фо н ду – май же 22 млрд грн) 7, са ме з 
ці єї при чи ни най більш не га ти в ні на с лід ки може ма ти спро ба ви рі ши ти 
про бле ми ви ко нан ня со ці а ль них зо бо в’я зань уря ду та ак ти ві за ції ви ро б-
ни ц т ва за ра ху нок емі сі ї.

• Де стру к ти в на ди на мі ка в ба н ків сь ко му се к то рі, зу мо в ле на на ро с-
тан ням ти с ку про бле м них бо р гів на ка пі тал ба н ків.

• Збе ре жен ня не до ві ри до на ці о на ль ної ва лю ти та ба н ків.
Се ред зо в ні ш ніх ри зи ків та об ме жу ю чих умов для ре а лі за ції гро шо во- 

кре ди т ної по лі ти ки, які сфо р му ва ли ся у 2009 р. і про до в жу ва ти муть 
за го с т рю ва ти ся у 2010 р., необхідно ви ді ли ти:

7 http://www.zn.uа/2000/2020/68855.
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8. Гро шо во- кре ди т на по лі ти ка та ре фо р му ван ня ба н ків сь ко го...

• По при по зи ти в ну ди на мі ку еко но мі ч них про це сів (за оці н ка ми 
МВФ, сві то ва еко но мі ка у 2010 р. зро с те на 3,9 %, у 2011 – на 4,3 %) пер-
шо при чи ни сві то вої еко но мі ч ної кри зи збе рі га ють ак ти в ність, оскі ль ки 
ва ло ві об ся ги «бо р го вої пі ра мі ди» іс то т но не зме н ши лись, а ос но в ний 
тя гар бо р гів уна с лі док ре с т ру к ту ри за ції бу ло пе ре кла де но на дер жа в ні 
фі нан си. При цьо му, не зва жа ю чи на в ці ло му по зи ти в ні те н де н ції, що 
скла ли ся на сві то вих ри н ках у 2009 р., а та кож по ча ток ви хо ду з ре це сії 
ря ду ве ли ких еко но мік, ма к ро фі на н со ва ста бі ль ність у кра ї нах з ри н-
ка ми, що фо р му ють ся, у 2010 р. за ле жа ти ме від еко но мі ч ної ди на мі ки 
роз ви ну тих кра їн і, від по ві д но, від пе р с пе к тив екс по р ту. 

• Уна с лі док по си лен ня дер жа в но го про те к ці о ні з му, у т. ч. на фі нан со вих 
ри н ках, під си лен ня пе ре то ку ка пі та лів (у т. ч. за ра ху нок спе ку ля ти в них 
опе ра цій, від пли ву ка пі та лу) ще три ва лий час зна ч ною за ли ша ти меть ся 
вра з ли вість фі нан со вих си с тем кра їн з ри н ка ми, то му пе в на ста бі лі за ція 
фі нан со вих ри н ків, яка спо сте рі га ла ся в дру гій по ло ви ні 2009 р., істотно го 
по зи ти в но го впли ву на роз ви ток гро шо во- кре ди т ної си с те ми і ви рі шен ня 
фі нан со вих про блем Укра ї ни у 2010 р. не спра в ля ти ме.

• У роз ви ну тих кра ї нах, зна ч на ча с ти на яких об тя же на сьо го дні над-
мі р ни ми об ся га ми де р ж бо р гу, від су т ні над ли ш ко ві фі нан со ві ре сур си, 
які б мо г ли спря мо ву ва тись у кра ї ни з ри н ка ми, що фо р му ють ся, при 
ви хо ді з кри зи. Ре па т рі а ція по зи ч ко во го ка пі та лу з остан ніх три ва ти ме 
до то го ча су, по ки не бу дуть ос та то ч но ви рі шен ні про бле ми з не які с-
ни ми ак ти ва ми у фі нан со вих кра ї нах ЄС та США, а та кож по м’я к шен-
ня бо р го во го на ва н та жен ня. Ре с т ру к ту ри за ція зо в ні ш ніх дер жа в них та 
ко р по ра ти в них бо р гів укра ї н сь ких ре зи де н тів мо же ли ше по м’я к ши ти, 
а не по вні с тю ви рі ши ти про бле му від пли ву ка пі та лу, то му у 2010 р. очі-
ку єть ся про до в жен ня те н де н цій до сти с нен ня між на ро д но го кре ди ту та 
пе ре орі є н та ції фі нан со вих ін сти ту тів на вну т рі шні ри н ки, що спра в ля-
ти ме не га ти в ний вплив на кра ї ни (до яких мо ж на від не с ти й Укра ї ну), 
ба н ків сь кі си с те ми яких фу н к ці о ну ва ли зна ч ною мі рою за ра ху нок зо в-
ні ш ніх дже рел фі нан су ван ня. Від но в лен ня сві то вих фі нан со вих ри н ків 
у до кри зо вих об ся гах мо ж на очі ку ва ти не ра ні ше, ніж пі с ля за ве р шен ня 
ста бі лі за цій но го пе рі оду 2010–2011 рр. За та ких об’ єк ти в них об ста вин 
мо ж на про гно зу ва ти, що у 2010–2011 рр. умо ви за лу чен ня фі нан со вих 
ре сур сів ззо в ні за ли ша ти муть ся не спри я т ли ви ми. 
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 8.2.  Гро шо во- кре ди т на по лі ти ка: пріо ри те ти і ме ха ні з ми 
ре а лі за ції на ета пі по ст к ри зо во го від но в лен ня

За та ких об ста вин си с те м ни ми пріо ри те та ми для ре а лі за ції гро шо во- 
кре ди т ної по лі ти ки в Укра ї ні у 2010–2011 рр. є:

– ак ти ві за ція фо р му ван ня вну т рі шніх фі нан со вих дже рел для по сла б-
лен ня за ле ж но с ті на ці о на ль ної еко но мі ки від сві то вої кон’ ю н к ту ри;

– змі на ме ха ні з му фо р му ван ня про по зи ції гро шей з опо рою на зро с-
тан ня вну т рі шніх дже рел при зме н шен ні ро лі зо в ні ш ньо го ка на лу мо не-
ти за ції;

– під три м ка фі нан со вої ста бі ль но с ті та спри ян ня зни жен ню бо р го во-
го на ва н та жен ня на еко но мі ку.

Як за оп ти мі с ти ч ним, так і за пе си мі с ти ч ним сце на рі єм, пі с ля спа ду 
ВВП Укра ї ни у 2009 р. на рі в ні 15 % про гно зу єть ся ду же по ві ль не від-
но в лен ня еко но мі ч ної ди на мі ки у 2010 р. та 2011 р.) (див. ма к ро про г ноз, 
зроб ле ний фа хі в ця ми ДУ «І н с ти тут еко но мі ки та про гно зу ван ня НАН 
Укра ї ни»), що обу мо в ле но ви со кою імо ві р ні с тю збе ре жен ня ма к ро еко-
но мі ч ної не ста бі ль но с ті, а та кож іне р ції вну т рі ш ньо го по пи ту вна слі док 
бра ку кре ди т них ре сур сів та іно зе м них ін ве с ти цій. У 2010 р. ди на мі ка 
мо не та р них аг ре га тів, з од но го бо ку, ви зна ча ти меть ся зро с та ю чим по пи-
том на гро ші в умо вах по ст к ри зо во го від но в лен ня еко но мі ки, а з ін шо го –
за ле жа ти ме від не мо не та р них чин ни ків ін фля ці ї. Під ви щен ня по пи ту на 
гро ші у 2010 р. ви зна ча ти меть ся ді єю та ких чин ни ків:

– від но в лен ням по пи ту на на ці о на ль ну ва лю ту як за со бу за оща джен-
ня та за со бу пла те жу в умо вах ста бі лі за ції фі нан со вої си с те ми та упо ві-
ль нен ня ін фля цій ної ди на мі ки;

– ак ти ві за ці єю фо н до во го ри н ку за ра ху нок під ви щен ня ін ве с ти цій-
ної при ваб ли во с ті ві т чи з ня них під при ємств;

– під ви щен ня при ваб ли во с ті за оща джень у на ці о на ль ній ва лю ті по рі-
в ня но з іно зе м ною в умо вах гну ч ко го ку р со у т во рен ня.

Пе в ний еле мент не ви зна че но с ті в оці н ку по пи ту на гро ші вно сить 
об’ єк ти в на не мо ж ли вість до сто ві р но пе ред ба чи ти змі ни у швид ко сті 
обі гу гро шей, що по в’я за но з впли вом на по ве ді н ку еко но мі ч них су б’єк-
тів не пе в но с ті в по да ль ших на пря мах роз ви т ку як еко но мі ки в ці ло му, 
так і окре мих її се к то рів, скла д ні с тю спро г но зу ва ти ін те н си в ність від но-
в лен ня но р ма ль но го фу н к ці о ну ван ня фі нан со во го се к то ру.
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Ка на ли збі ль шен ня гро шо вої про по зи ції
Згі д но з про гно зом НБУ 8 сто со в но ста ну пла ті ж но го ба ла н су Укра ї ни 

на 2010 р., очі ку єть ся не зна ч не по зи ти в не са ль до (від 0 до 1 млрд дол.) за 
по то ч ним ра ху н ком і ві д’є м не (бли зь ко 3–4 млрд дол.) – за фі нан со вим. 

З огля ду на про гно зо ва не пе ре ви щен ня по пи ту на іно зе м ну ва лю ту 
над її про по зи ці єю очі ку єть ся ви лу чен ня пла ті ж них за со бів че рез ка нал 
ва лю т но го ри н ку. За та ких умов три ва ти ме зро с тан ня ва ж ли во с ті ка на-
лів ре фі на н су ван ня та фо н до во го ри н ку у фо р му ван ні про по зи ції гро-
шей. Оці но ч но, чи с тий ви пуск в обіг ко ш тів че рез опе ра ції ре фі на н су-
ван ня мо же ста но ви ти (за ле ж но від сце на рію) бли зь ко 30–40 млрд грн, 
че рез опе ра ції на фо н до во му ри н ку очі ку єть ся під три м ка лі к ві д но с ті на 
су му 20–21 млрд грн.

Оці но ч на стру к ту ра ви пу с ку ко ш тів в обіг мо же змі ни ти ся за ле ж но від 
па ра ме т рів бю дже ту, осо б ли во в ча с ти ні дже рел мо не ти за ції бю дже т но го 
де фі ци ту. У 2010 р. очі ку єть ся зме н шен ня во ла ти ль но с ті ди на мі ки ко ш тів 
уря ду на ра ху н ках у НБУ за ра ху нок по ліп шен ня про це су управ лін ня бю-
дже т ни ми ко ш та ми. Очі ку єть ся, що про тя гом ро ку збі ль шать ся за ли ш ки 
ко ш тів на ра ху н ках уря ду в На ці о на ль но му ба н ку в на ці о на ль ній ва лю ті.

За без пе чен ня не об хід но го об ся гу гро шо вої про по зи ції від бу ва ти-
меть ся не ли ше за ра ху нок за зна че них фа к то рів, а й у ре зуль та ті від но в-
лен ня те н де н ції до зро с тан ня рі в ня му ль ти плі ка ції з огля ду на ста бі лі за-
цію фі нан со вої си с те ми – зна чен ня гро шо во го му ль ти плі ка то ра згі д но з 
роз ра ху н ка ми ста но ви ти ме бли зь ко 2,6–2,7 (у 2009 р. – 2,5).
Роз ви ток ва лю т но го ри н ку в 2010 р.
У 2010 р. очі ку єть ся по сту по ве, але по ві ль не від но в лен ня екс по р т но го 

по пи ту, та пе ре ва жан ня кон се р ва ти в них (не схи ль них до ри зи ку) стра те гій 
ін ве с то рів на між на ро д них ри н ках ка пі та лу. Очі ку єть ся, що у 2010 р. ра-
ху нок по то ч них опе ра цій пла ті ж но го ба ла н су бу де май же зба ла н со ва ним 
– йо го де фі цит мо же ста но ви ти ли ше 0,1 % ВВП, од нак три ва ти ме від тік 
за ра ху нок опе ра цій з ка пі та лом та фі нан со вих опе ра цій, хо ча й в мен ших 
об ся гах, ніж у 2009 р. Йо го фо р му ван ня обу мо в лю ва ти меть ся зна ч ни ми 
об ся га ми по га шень бо р го вих зо бо в’я зань при ва т но го се к то ру та від то ком 

8 За даними виконавчого директора з економічних питань НБУ І. Шумила 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zn.uz/2000/2040/68408/. 
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іно зе м ної го тів ки по за ба н ків сь кий се к тор. Оці но ч не пе ре ви щен ня по пи-
ту над про по зи ці єю іно зе м ної ва лю ти по тре бу ва ти ме від НБУ здій с нен-
ня ін тер ве н цій на між ба н ків сь ко му ва лю т но му ри н ку об ся гом бли зь ко 
3,0–3,5 млрд дол. Вра хо ву ю чи об ся ги ва лю т них ре зе р вів, є всі мо ж ли во с ті 
за без пе чи ти ста бі ль ність ва лю т но го се г ме н та гро шо во- кре ди т но го ри н ку. 
За зна че ні вну т рі шні та зо в ні ш ні умо ви не да ють під став для спо ді вань на 
зна ч не зро с тан ня ва лю т них над хо джень до кра ї ни і, від по ві д но, на до мі-
ну ван ня про по зи ції іно зе м ної ва лю ти на вну т рі ш ньо му ри н ку.

За по то ч ни ми оці н ка ми, у 2010 р. ва лю т ний ри нок від чу ва ти ме не-
га ти в ний вплив ря ду фа к то рів, які об’ єк ти в но під ви щу ва ти муть чи с тий 
по пит на іно зе м ну ва лю ту. При цьо му очі ку єть ся, що най більш не без-
пе ч ни ми мо жуть ви яви ти ся: по до ро ж чан ня ім по р то ва них ене р го но сі їв 
і осо б ли во га зу; по ві ль на сві то ва кон’ ю н к ту ра на ос но в ні то ва р ні гру пи 
укра ї н сь ко го екс по р ту; по да ль ша ста г на ція ві т чи з ня но го ви ро б ни ц т ва; 
про бле ма ти ч ність ре а лі за ції на ці о на ль ної ін ве с ти цій ної по лі ти ки; по гі-
р шен ня стру к ту ри пла ті ж но го ба ла н су.

Ва ж ливим ін ди ка то ром за ли ша ти меть ся ди на мі ка РЕ ОК гри в ні, змі-
ни яко го си г на лі зу ють й не ли ше про стру к ту р ні зру шен ня в еко но мі-
ці, але й про ди на мі ку умов го с по да рю ван ня ві т чи з ня них ви ро б ни ків на 
вну т рі ш ньо му й зо в ні ш ньо му ри н ках. У 2010 р. ди на мі ку РЕ ОК гри в ні 
ви зна ча ти муть як роз ви ток ін фля цій них про це сів в Укра ї ні та її ос но в-
них то р го ве ль них пар т не рів, так і змі ни в ку р со во му спів від но шен ні до-
ла ра США до ос но в них сві то вих ва лют, а та кож ри н ко ві ко ли ван ня ку р су 
гри в ні до до ла ра США. За умов ре а лі за ції про гно з них при пу щень що до 
від но с них те м пів ін фля ції в Укра ї ні та кра ї нах – ос но в них то р го ве ль-
них пар т не рах 9 та ку р со вих спів від но шень 10 очі ку ва не зни жен ня РЕ ОК 
гри в ні що до гру д ня 2009 р. мо же ста но ви ти від (-3 %) до (-8 %). Вра з-
ли вість ва лю т но го ри н ку, зо к ре ма, без по се ре д ньо під ви щу ва ти ме іс то т-
не зо в ні ш нє бо р го ве на ва н та жен ня на ві т чи з ня ну еко но мі ку, вклю ча ю чи 
зро с тан ня пла но вих пла те жів за вже чин ни ми кре ди т ни ми уго да ми. За 

9 Для країн-партнерів України за орієнтири ймовірних значень індексу споживчих 
цін взято прогнозні оцінки МВФ на 2010 р. (WEO. – 2009, Aprill). 

10 Середній прогноз за результатами опитування 5 липня 2009 р. агентством Reuters 
експертів провідних світових банків. 
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оці н ка ми НБУ 11, у 2010 р. ко р по ра ти в ний се к тор та дер жа ва фо р ма ль-
но ма ють по га си ти від 30 до 37 млрд дол. (хо ча за по пе ре дні ми да ни ми, 
бли зь ко 70 % ці єї бо р го вої по зи ції мо же бу ти ре с т ру к ту ри зо ва но).

Вра хо ву ю чи на ве де не, ймо ві р ний де фі цит іно зе м ної ва лю ти в кра ї ні ви-
зна ча ти ме ди на мі ку ва лю т но го ри н ку в 2010 р. та чи ни ти ме пе в ний де ва ль-
ва цій ний тиск на гри в ню. Для за без пе чен ня ста бі ль но с ті гро шо во- кре ди-
т но го ри н ку Укра ї ни є під ста ви під три му ва ти ре жим гну ч ко го ва лю т но го 
ку р су, який ві до бра жа ти ме спів від но шен ня по пи ту та про по зи ції на ва лю-
т но му ри н ку Укра ї ни, та здій с ню ва ти пла но мі р ні ва лю т ні ін тер ве н ції для 
згла джен ня ку р со вих ко ли вань гри в ні, вра хо ву ю чи лі мі ти ви ко ри с тан ня 
між на ро д них ре зе р вів та під три ман ня їх на без пе ч но му рі в ні.

Го ло вні ви кли ки 2010 р. для ста бі ль но с ті гро шо во- кре ди т но го ри н ку 
та йо го ва лю т но го се г ме н та бу дуть по в’я за ні з удо ско на лен ням управ-
лін ня дер жа в ни ми фі нан са ми. Рі вень зба ла н со ва но с ті дер жа в но го бю-
дже ту, ви зна чен ня осо б ли во с тей йо го ви тра т ної ча с ти ни, дже рел фі нан-
су ван ня бю дже т них де фі ци тів без по се ре д ньо впли ва ти ме на ко ли ван ня 
по пи ту та про по зи ції на ва лю т но му ри н ку Укра ї ни.

За та ких об ста вин у 2010 р. си с те ма ва лю т но го ре гу лю ван ня має збе-
рі га ти свою ста бі лі за цій ну спря мо ва ність. Для по ліп шен ня фу н к ці о ну-
ван ня ва лю т но го ри н ку Укра ї ни у 2010 р. не об хід но:

– роз ро би ти і впро ва ди ти ком пле к с ну си с те му мо ні то ри н гу ва лю-
т них ри зи ків, удо ско на лен ня ме ха ні з мів ко н т ро лю та про ти дії спе ку-
ля ці ям, упе ре джен ня ва лю т них ри зи ків та не до пу щен ня фо р му ван ня 
ін ших дис ба ла н сів, по в’я за них із здій с нен ням опе ра цій ка пі та ль но го 
ха ра к те ру в іно зе м ній ва лю ті; оп ти мі зу ва ти ме ха ні з ми вза є мо зв’я з ку 
між по пи том на на ці о на ль ну та іно зе м ну ва лю ту, що має пе ред ба ча ти 
спря му ван ня гри в не вих по то ків на сам пе ред у ре а ль ний се к тор еко но-
мі ки; ва го ми ми ва же ля ми цьо го про це су ма ють ви сту па ти ін стру ме н ти 
бю дже т ної по лі ти ки та ста бі лі за ція ку р со вої ди на мі ки гри в ні;

– за без пе чи ти фо р му ван ня си с те м них чин ни ків ста бі лі за ції ва лю т-
но го ку р су гри в ні, від но в лен ня на цій ос но ві до ві ри до неї та по пи ту на 
на ці о на ль ну ва лю ту, за без пе чен ня її стій кої бю дже т ної ос но ви.

11 Інформація виконавчого директора з економічних питань НБУ І. Шумила 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zn.uz/2000/2040/68408/. 
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Дру га по ло ви на 2008–2009 рр. ви яви ла ся най скла д ні шим пе рі одом 

для на ці о на ль но го ба н ків сь ко го се к то ру за остан нє де ся ти літ тя: ли ше 
за пе рі од з 01.10.2008 р. по 01.02.2010 р. за га ль ний від плив ко ш тів фі зи-
ч них осіб, ко ш тів су б’єк тів го с по да рю ван ня та не ба н ків сь ких фі нан со-
вих уста нов пе ре ви щив 90 млрд грн (25,7 %), са ль до ва ні зби т ки ба н ків 
Укра ї ни за 2009 р. ста но ви ли 31,492 млрд грн (із 179 ді ю чих ба н ків 53 
оде р жа ли су ма р ний при бу ток 3,141 млрд грн, а 126 ба н ків оде р жа ли су-
ма р ні зби т ки в роз мі рі 34,633 млрд грн), ли ше за 2009 р. ста ти с ти ч но за фі-
к со ва на про бле м на за бо р го ва ність зро с ла у 3,9 ра за – до 69,935 млрд грн 
(хо ча ре а ль ний об сяг про бле м них кре ди тів є зна ч но ви щим – до 35 %, а 
в окре мих ба н ках – 50–70 %).

Про бле му лі к ві д но с ті, з якою ба н ки зі тк ну ли ся на по ча т ку кри зи, змі ни-
ла про бле ма яко с ті ак ти вів та до ста т но с ті ка пі та лу, і са ме во на най більш 
від чу т но впли не на фу н к ці о ну ван ня ба н ків сь ко го се к то ру в най бли ж чі ро-
ки, як у ча с ти ні під три ман ня фі нан со вої ста бі ль но с ті ба н ків, так і в ча с ти-
ні пе р с пе к тив ак ти ві за ції кре ди ту ван ня еко но мі ки. То му їх ви рі шен ня має 
ба зу ва ти ся пе ре д у сім на під три м ці фу н к ці о на ль ної спро мо ж но с ті ба н ків 
як ба зо вої ін фра стру к ту р ної лан ки кре ди т них від но син в еко но мі ч ній си-
с те мі, з ме тою ак ти ві за ції кре ди ту ван ня еко но мі ки, ство рен ня мо ж ли во с-
тей для від но в лен ня ін ве с ти цій них по то ків та упе ре джен ня по яви еко но-
мі ч них дис ба ла н сів і по ши рен ня про бле ми мо ра ль но го ри зи ку. 

За хо ди ко ро т ко- та се ре д ньо ст ро ко во го ха ра к те ру що до ста бі лі за ції 
ба н ків сь ко го се к то ру ма ють ба зу ва ти ся на чі т ко му ро зу мін ні то го, що 
ни ні ш ні озна ки ста бі лі за ції є ду же кри х ки ми: се ред ос но в них по зи ти в-
них те н де н цій роз ви т ку ба н ків сь ко го се к то ру не об хід но ви ді ли ти по да-
ль ше збі ль шен ня ре гу ля ти в но го ка пі та лу на 10,3 % (12,7 млрд грн) (за 
2008 р. – на 70,3 %, або на 50,8 млрд грн) та при зу пи нен ня від то ку ко ш-
тів, од нак від бу ва єть ся на ро щу ван ня зби т ків і зро с тан ня ри зи ків у ді я ль-
но с ті ба н ків. То му ва ж ли во:

– мі ні мі зу ва ти кон ф лі к ти між НБУ та уря дом за всі ма клю чо ви ми 
по зи ці я ми вза є мо дії в ре а лі за ції за хо дів гро шо во- кре ди т ної і фі с ка ль но- 
бю дже т ної по лі ти ки;

– оп ти мі зу ва ти управ лін ня На ці о на ль ним ба н ком у ча с ти ні аде к ва т-
но с ті вжи ва них за хо дів об’ єк ти в ним ре а лі ям, а та кож зме н ши ти вплив 
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на при йн ят тя рі шень окре мих по лі тич них і ко ме р цій них кіл;
– при пи ни ти роз ши рен ня ме ре жі дер жа в них ба н ків з огля ду на вкрай 

ни зь ку ефе к ти в ність ре ка пі та лі за цій них за хо дів та по те н цій не на ва н та-
жен ня на дер жа в ні фі нан си;

– ак ти ві зу ва ти про це си лі к ві да ції не жит тє з да т них ба н ків, вкла ди на-
се лен ня в яких по кри ва ють ся ко ш та ми ФГВФО, ос та то ч но ви зна чи тись 
із си ту а ці єю що до ба н ку «На д ра» та Укр п ро м ба н ку;

– всі ля ко сти му лю ва ти про це си кон со лі да ції ба н ків, пе ре д у сім за ра-
ху нок по си лен ня ви мог до пе ре лі ку опе ра цій, здій с ню ва них ба н ка ми, та 
їх спе ці а лі за ції;

– пе ре гля ну ти фу н к ції ба н ків сь ко го на гля ду з тим, щоб за без пе чи ти 
опе ра ти в ність і аде к ва т ність оці нок що до по гі р шен ня фі нан со во го ста-
ну ба н ків сь ких уста нов; роз ро би ти та за про ва ди ти про це ду ри ма к ро пру-
ден  цій но го на гля ду за д ля від сте жен ня ри зи ків для ста бі ль но с ті фі нан-
со во го ри н ку як у ці ло му, так і за окре ми ми се г ме н та ми (зо к ре ма – по 
ба н ків сь кій си с те мі).

– об ме жи ти прак ти ку ви ко ри с тан ня Оща д ба н ку та Укре к сі м ба н ку для 
фі нан су ван ня спе ци фі ч них опе ра цій у ча с ти ні кре ди т ної під три м ки пе-
ре об тя же но го бо р га ми НАК «На ф то газ Укра ї ни» для за без пе чен ня роз-
ра ху н ків з ВАТ «Га з п ром»;

– вра хо ву ю чи, що фа к ти ч но ба н ків сь кий се к тор в умо вах кри зи не 
по ли ши ли ба н ки з іно зе м ним ка пі та лом, а на впа ки – на да ли по ту ж ну 
під три м ку укра ї н сь ким до чі р нім стру к ту рам, що фа к ти ч но озна чає по-
зи ти в ні про гно зи і пе р с пе к ти ви для ві т чи з ня но го ри н ку фі нан со вих по-
слуг, ва р то пе ре гля ну ти під хо ди до ре гу лю ван ня при су т но с ті іно зе м но го 
ка пі та лу в на ці о на ль но му ба н ків сь ко му се к то рі, пе ре д у сім у ча с ти ні об-
ме жен ня се г ме н тів ді я ль но с ті для ба н ків з іно зе м ним ка пі та лом;

– ви хо дя чи з то го, що ос но в ні ре зе р ви від но в лен ня ак ти в ної кре ди т-
ної ді я ль но с ті ба н ків пе ре бу ва ють у пло щи ні по ве р нен ня в ба н ків сь ку 
си с те му ко ш тів, які бу ли ви лу че ні в пе рі од ак ти в ної фа зи еко но мі ч ної 
кри зи, за без пе чи ти під ви щен ня рі в ня за хи с ту прав кре ди то рів;

– ви зна чи ти ся з ба зо ви ми за са да ми ре фі на н су ван ня ба н ків сь ко го се к-
то ру пе ре д у сім у ча с ти ні за без пе чен ня ак ти ві за ції ін ве с ти цій но го кре ди-
ту ван ня про ми с ло во с ті, сіль сь ко го го с по дар с т ва, іпо те ки.
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Пе р с пе к ти ви по ст к ри зо во го від но в лен ня укра ї н сь кої еко но мі ки 
об’ єк ти в но не від ді ль ні від ви рі шен ня про бле ми оп ти ма ль но го фу н к ці о-
ну ван ня ри н ку ка пі та лів і фо р му ван ня ці лі с ної кон це п ції йо го роз ви т ку. 

За остан ні ро ки від бу ва єть ся зни жен ня ефе к ти в но с ті на ці о на ль но-
го фо н до во го ри н ку, який є клю чо вим, ін те г ру ю чим еле ме н том ри н ку 
ка пі та лів, що ха ра к те ри зу єть ся та ки ми те н де н ці я ми:

– ни зь ка лі к ві д ність обі гу ві т чи з ня них цін них па пе рів;
– мі зе р на ча с т ка бі р жо во го се г ме н та ри н ку;
– не до ста т нє но р ма ти в не ре гу лю ван ня ба зо вих ас пе к тів фу н к ці о ну ван ня 

ри н ку (у т. ч. кри те рі їв спра ве д ли вої ри н ко вої ці ни фі нан со вих ін стру ме н-
тів, що зу мо в лює зна ч ну во ла ти ль ність бір жо вих цін та фо н до вих ін де к сів);

– об ме же на кі ль кість лі к ві д них фі нан со вих ін стру ме н тів для фо р му-
ван ня ак ти вів ін сти ту ці о на ль них ін ве с то рів (ін сти ту ти спі ль но го ін ве с-
ту ван ня, не дер жа в ні пе н сій ні фо н ди, стра хо ві ком па нії, ба н ки).

Ос но в ні на пря ми дер жа в них за хо дів що до під ви щен ня 
ефе к ти в но с ті фо н до во го ри н ку:

– роз ши рен ня кі ль ко с ті лі к ві д них фі нан со вих ін стру ме н тів (у т. ч. 
роз ви ток вто рин но го ри н ку дер жа в них бо р го вих цін них па пе рів);

– роз ви ток ін фра стру к ту ри ри н ку (у т. ч. ство рен ня цен т ра ль но го де-
по зи та рію цін них па пе рів);

– під ви щен ня ро лі бі р жо вої то р гі в лі;
– ін те г ра ція ві т чи з ня но го фо н до во го ри н ку з іно зе м ни ми ри н ка ми ка-

пі та лів;
– мо де р ні за ція ко р по ра ти в но го управ лін ня в ком па ні ях з до мі ну ю чою 

уча с тю дер жа ви.
Ос но в ні за со би роз в’я зан ня вка за них за вдань:
– за ко но да в че та но р ма ти в не ре гу лю ван ня;
– по да т ко ве сти му лю ван ня шля хом ство рен ня спри я т ли вих умов для 

на ці о на ль них ін ве с то рів (у т. ч. на се лен ня) що до ін ве с ту ван ня в на ці о-
на ль ну еко но мі ку че рез ме ха ні з ми фо н до во го ри н ку;

– ва лю т не ре гу лю ван ня че рез га р мо ні за цію із за ко но дав ст вом ін ших 
кра їн для ак ти ві за ції за лу чен ня пря мих та порт фе ль них ін ве с то рів;
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– ак ти в на роль дер жа ви в по пу ля ри за ції фо н до во го ри н ку та по гли б-
лен ня осві ти в цьо му на пря мі. 

9.1. Роз ши рен ня кі ль ко с ті лі к ві д них ін стру ме н тів
ОВДП. З огля ду на вкрай не зна ч ну роль дер жа в них цін них па пе рів 

на на ці о на ль но му фо н до во му ри н ку (80–95 % обі гу ОВДП від бу ва єть ся 
по за бі р жа ми), не об хід но ма к си ма ль но на ро щу ва ти об ся ги вто рин но го 
ри н ку дер жа в них бо р го вих цін них па пе рів при ак ти в ній уча с ті на цьо му 
ри н ку НБУ.

Роз ви ток мі с т ко го і лі к ві д но го ри н ку вну т рі шніх бо р го вих зо бо в’я-
зань ство рить умо ви для зни жен ня ри зи ків бо р го вої по зи ції уря ду в до в-
го стро ко вій пе р с пе к ти ві та спри я ти ме по в но цін но му роз ви т ку фі нан со-
вої си с те ми дер жа ви. Змі щен ня ак це н тів із зо в ні ш ніх дер жа в них по зик 
на вну т рі шні ство рю ва ти ме умо ви для більш по в но го ви ко ри с тан ня вну-
т рі шніх ре сур сів і фа к то рів роз ви т ку та спри я ти ме під три ман ню ви со-
ких те м пів еко но мі ч но го зро с тан ня в до в го стро ко во му пе рі оді.
Му ні ци па ль ні та ко р по ра ти в ні цін ні па пе ри. З ме тою по ле г шен ня за-

лу чен ня ко ш тів до мі с це вих бю дже тів до ці ль но спро с ти ти та ста н да р ти-
зу ва ти про це ду ри ви пу с ку му ні ци па ль них бо р го вих ін стру ме н тів. Се ред 
трьох дже рел фі нан су ван ня ка со вих роз ри вів му ні ци па ль них бю дже тів 
(ви пуск му ні ци па ль них бо р го вих ін стру ме н тів; про даж зе м лі та пря ме 
кре ди ту ван ня) пе р ший є най більш зру ч ним, при ваб ли вим та ефе к ти в-
ним.
Ко р по ра ти в ні ін стру ме н ти. Ак ти в не но р ма ти в не за сто су ван ня у 

зв’я з ку з при йн ят тям За ко ну Укра ї ни «Про ак ці о не р ні то ва ри с т ва» ство-
рює оп ти мі с ти ч ні пе ре д у мо ви для ство рен ня спра ве д ли во го ри н ку ак-
цій.

Крім то го, вкрай ак ту а ль ни ми є та кі за хо ди:
– ство рен ня спе ці а ль но го за ко но да в чо го ре гу лю ван ня ви па д ків де фо-

л ту об лі га цій для під ви щен ня до ві ри до цьо го ін стру ме н та, що ско м п ро-
ме ту вав се бе в пе рі од кри зи;

– впро ва джен ня та ак ти ві за ція обі гу су то бі р жо вих цін них па пе рів;
– впро ва джен ня стро ко вих ін стру ме н тів;
– впро ва джен ня стру к ту ро ва них фі нан со вих ін стру ме н тів (за умо ви 

на дій но го дер жа в но го ко н т ро лю). 
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На ра зі фу н к ції об лі ку та роз ра ху н ків що до цін них па пе рів в Укра ї ні є 

роз по ро ше ни ми між трьо ма уста но ва ми: 
– ВАТ «На ці о на ль ний де по зи та рій Укра ї ни» (НДУ);
– ВАТ «Все у к ра їн сь кий де по зи та рій цін них па пе рів» (ВДЦП);
– На ці о на ль ний банк Укра ї ни, що ви ко нує фу н к ції де по зи та рію що до 

дер жа в них об лі га цій Укра ї ни.
Ко жен з них ви ко ри с то вує ін ди ві ду а ль ні, що іс то т но від рі з ня ють ся 

один від од но го, про гра м ні за со би, ре г ла ме н ти вза є мо дії зі збе рі га ча ми, 
емі те н та ми, фо н до ви ми бі р жа ми та на віть си с те ми де по зи та р но го об лі ку.

Пе р шим кро ком до кон со лі да ції ві т чи з ня ної де по зи та р ної си с те ми 
ста ло вста но в лен ня ко ре с по н де нт сь ких від но син між ВДЦП та НДУ 
вна слі док чі т кої по зи ції ре гу ля то ра та уча с ни ків фо н до во го ри н ку (СРО 
Асо ці а ція «У к ра їн сь кі фо н до ві то р го в ці»).

Од нак ін те г ра ція на ці о на ль но го фо н до во го ри н ку з іно зе м ни ми ри-
н ка ми ка пі та лів потребує уні фі ка ції де по зи та р них та роз ра ху н ко во- клі-
ри н го вих про це дур до сві то вих ста н да р тів, які пе ред ба ча ють на яв ність у 
кра ї ні єди но го (цен т ра ль но го) де по зи та рію, який шля хом вста но в лен ня 
ко ре с по н де нт сь ких від но син з центра ль ни ми де по зи та рі я ми ін ших кра-
їн дає мо ж ли вість до сту пу до іно зе м них ри н ків, а та кож до пу с ку іно зе-
м ців до на шо го ри н ку.

У цьо му ж за ці ка в ле ні й про фе сій ні уча с ни ки фо н до во го ри н ку Укра-
ї ни, оскі ль ки кон со лі да ція де по зи та р ної си с те ми при ве де до зме н шен ня 
тра н за к цій них ви трат та ста не чин ни ком для ак ти ві за ції бі р жо во го ри н ку.

9.3. Під ви щен ня ро лі бі р жо вої то р гі в лі
Не ефе к ти в ність бі р жо во го ри н ку в ча с ти ні ви ко нан ня ма к ро еко но-

мі ч ної фу н к ції ви зна чен ня спра ве д ли вих цін фі нан со вих ін стру ме н тів 
най іс то т ні ше про яв ля єть ся в кри зо вих умо вах. Окрім над мі р ної во ла-
ти ль но с ті фо н до вих ін де к сів, ди на мі ка фо н до во го ри н ку не від по ві дає 
те н де н ці ям роз ви т ку на ці о на ль ної еко но мі ки.

Го ло вним чин ни ком роз ви т ку фо н до во го ри н ку має ста ти все бі ч ний 
роз ви ток йо го бі р жо во го се г ме н та.

До свід іно зе м них ри н ків ка пі та лу де мон струє, що са ме роз ви ток 
бі р жо вої скла до вої фо н до во го ри н ку сти му лює ін ші йо го скла до ві – 
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де по зи та р ну та роз ра ху н ко во- клі ри н го ву си с те му, якість фі нан со вих ін-
стру ме н тів та їх ін ве с ти цій ну при ваб ли вість, ефе к ти в ність управ лін ня 
ак ти ва ми ін сти ту ці о на ль них ін ве с то рів.

Для то го щоб на ці о на ль ний ри нок ка пі та лів та на сам пе ред бі р жо вий 
ри нок по чав по в но цін но фу н к ці о ну ва ти, не об хід но од но ча с не ви рі шен-
ня ря ду скла д них тех но ло гі ч них і ре гу ля то р них про блем, а са ме:

– ле га лі зу ва ти су час ні тех но ло гії бі р жо вої то р гі в лі шля хом вста но в-
лен ня ре гу ля то р них ви мог;

– тех но ло гі ч но мо де р ні зу ва ти всі рі в ні де по зи та р ної си с те ми;
– ство ри ти си с те му гро шо вих роз ра ху н ків (пе ре ка зу ко ш тів) за укла-

де ни ми на бі р жі до го во ра ми;
– ка р ди на ль но змі ни ти під хо ди до лі с ти н го вих ви мог і ре г ла ме н ту-

ва ти пе ре лік фі нан со вих ін стру ме н тів, які б на да ли мо ж ли вість іс то т но 
під ви щи ти лі к ві д ність ор га ні зо ва но го ри н ку;

 – іс то т но під ви щи ти тех но ло гі ч ні ви мо ги до об лі ко вих і то р го ве ль-
них си с тем усіх про фе сій них уча с ни ків фо н до во го ри н ку й од но ча с но 
з цим упо ря д ку ва ти ви мо ги до зві т но с ті всіх про фе сій них уча с ни ків, 
ство ри в ши їм для цьо го тех но ло гі ч ні зру ч но с ті.

Усе це має су про во джу ва ти ся вза є м ною ко му ні ко ва ні с тю, си с те м ні с-
тю, тех но ло гі ч ни ми зру ч но с тя ми, су мі с ні с тю й опи ра ти ся на чі т ке но р-
ма ти в не по ле, що ре г ла ме н тує еле к т ро нний до ку ме н то о біг на фо н до во-
му ри н ку.

9.4. Су час ні тех но ло гії бі р жо вої то р гі в лі
Кон со лі да ція на ці о на ль ної бі р жо вої си с те ми по ви нна від бу ва ти ся за 

та ки ми на пря ма ми:
– ма к си ма ль на уні фі ка ція пра вил фо н до вих бірж за вдя ки ви су нен ню 

чі т ких ви мог у ре гу лю ю чих ді я ль ність фо н до вих бірж но р ма ти в них до-
ку ме н тах (у пе р шу чер гу що до уні фі ко ва но го для всіх бірж ал го ри т му 
роз ра ху н ку бі р жо во го ку р су як ос но в но го ін ди ка то ра ва р то с ті фі нан со-
вих ін стру ме н тів для ін сти ту ці о на ль них ін ве с то рів);

– збли жен ня та чі т ке ви зна чен ня тех но ло гій бі р жо вої то р гі в лі та роз-
ра ху н ків;

– уні фі ка ція ви мог до еле к т ро нних то р го ве ль них си с тем фо н до вих 
бірж що до еле к т ро нно го до ку ме н то о бі гу та фо р ма тів до ку ме н тів. 
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9.5. Мо де р ні за ція де по зи та р ної си с те ми
В Укра ї ні ще якийсь час бу дуть пра цю ва ти кі ль ка де по зи та рі їв, а про-

гно зу ва ти як до в го це три ва ти ме, до сить скла д но. Тим бі ль ше, пі с ля до в-
го очі ку ва но го вста но в лен ня ко ре с по н де нт сь ких від но син між де по зи та рі-
я ми НДУ та ВДЦП, що ство рює пе ре д у мо ви для під ви щен ня кон ку ре н ції 
в На ці о на ль ній де по зи та р ній си с те мі, яко с ті об слу го ву ван ня бірж, збе рі-
га чів і емі те н тів, оп ти мі за ції та ри ф них пла нів то що. Та ким чи ном, збе рі га-
чі бу дуть зму ше ні од но ча с но від кри ва ти ра ху н ки в кі ль кох де по зи та рі ях.

Від по ві д но до цьо го, з огля ду на на бли жен ня те р мі ну гло ба ль но го пе-
ре во ду цін них па пе рів у без до ку ме н та р ну фо р му, до ці ль но іс то т но роз-
ши ри ти лі це н зій ні ви мо ги са ме до ді я ль но с ті збе рі га ча цін них па пе рів 
– пе ре д у сім з по зи цій їх тех но ло гі ч ної го то в но с ті до ефе к ти в но го та на-
дій но го здій с нен ня лі це н зо ва ної ді я ль но с ті. 

Пе ре каз ко ш тів за укла де ни ми на бі р жах до го во ра ми. Від су т ність 
зру ч ної й зро зу мі лої си с те ми роз ра ху н ків за на с лід ка ми бі р жо вих то р гів 
ві р ту а лі зує і про фа нує будь- які бі р жо ві ме ха ні з ми, має на с лід ком опе-
ра цій ні, юри ди ч ні та по да т ко ві ри зи ки для уча с ни ків бі р жо вих то р гів 
(через від су т ність ле гі ти м них пе р вин них до ку ме н тів, що під тве р джу-
ють фа к ти пе ре ка зу ко ш тів за до го во ра ми, укла де ни ми на бі р жі).

Не об хід не (від по ві д но до кра щої між на ро д ної прак ти ки) впро ва джен-
ня ле гі ти м ної си с те ми пе ре ка зу ко ш тів за на с лід ка ми бі р жо вих то р гів за 
уча с ті цен т ра ль но го ба н ку.

9.6. Під ви щен ня лі к ві д но с ті бі р жо во го ри н ку
Не об хід ність під ви щен ня кон ку рен то сп ро мо ж но с ті на ці о на ль ної еко-

но мі ки по тре бує кон це н т ра ції на бі р жах обі гу цін них па пе рів ви со ко те х-
но ло гі ч них під при ємств. Це ви ма гає си с те м них змін у за ко но дав ст ві та 
об го во рен ня на ри н ку. Од нак пе р шим кро ком, бе з у мо в но, по ви нно ста ти 
вне сен ня змін до по ряд ку лі с ти н гу цін них па пе рів:

– пе ре гля ду лі с ти н го вих ви мог у бік зме н шен ня ви мог до фі нан со вих 
по ка з ни ків емі те н тів (до рі в ня, від по ві д но го рі в ню роз ви т ку еко но мі ки 
Укра ї ни) та їх під ви щен ня до лі к ві д но с ті, як ос но в но го чин ни ка за без пе-
чен ня спра ве д ли вої ва р то с ті цін них па пе рів на фо н до вій бі р жі;

– за без пе чен ня ма к си ма ль ної ло я ль но с ті вклю чен ня до лі с ти н гу та 
зру ч но с тей обі гу ак цій ви со ко те х но ло гі ч них під при ємств;
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– вклю чен ня цін них па пе рів до лі с ти н гу за іні ці а ти ви бро ке ра (ма р-
кет- мей ке ра), що зав жди бу де ма ти бі ль шу від по ві да ль ність пе ред уча с-
ни ка ми то р гів та мо ж ли во с ті під три ман ня лі к ві д но с ті, аніж емі тент;

– спро щен ня па ра ле ль но го обі гу та мо ж ли вість про ве ден ня крос- лі с-
ти н гу цін них па пе рів на укра ї н сь ких бі р жах з ме тою під ви щен ня кон ку-
ре н ції та лі к ві д но с ті в бі р жо во му се г ме н ті фо н до во го ри н ку та, на ре ш ті, 
кон со лі да ції бі р жо вої си с те ми. 

Та кож по трі б но роз ши ри ти і ре г ла ме н ту ва ти пе ре лік фі нан со вих ін-
стру ме н тів, які б да ли змо гу іс то т но під ви щи ти лі к ві д ність ор га ні зо ва-
но го ри н ку (до го во ри РЕ ПО, ма р жи на ль на то р гі в ля, де ри ва ти ви).

9.7. Під ви щен ня тех но ло гі ч них ви мог
Не об хід но іс то т но під ви щи ти тех но ло гі ч ні ви мо ги до об лі ко вих і 

то р го ве ль них си с тем усіх про фе сій них уча с ни ків фо н до во го ри н ку та 
од но ча с но з цим упо ря д ку ва ти ви мо ги до зві т но с ті всіх про фе сій них 
уча с ни ків, ство ри в ши їм для цьо го тех но ло гі ч ні зру ч но с ті. 

Без на яв но с ті та ких си с тем та впро ва джен ня до кла д но го вну т рі ш ньо-
го об лі ку го во ри ти про мо ж ли во с ті вча с но го зві ту ван ня про со т ні (ти-
ся чі) до го во рів і ма со ве об слу го ву ван ня ін ди ві ду а ль но го ін ве с то ра при 
по да ль шо му роз ви т ку тех но ло гії ін тер нет- трей ди н гу та ак ти ві за ції іно-
зе м них ін ве с то рів уза га лі не ва р то.

9.8. Ко му ні ко ва ність уча с ни ків фо н до во го ри н ку
Скла д на ін фра стру к ту ра, яка об слу го вує су час ний ри нок ка пі та лу, ха-

ра к те ри зу єть ся до ста т ньою ефе к ти в ні с тю та опе ра ти в ні с тю при об ро б ці 
ве ли кої кі ль ко с ті тра н за к цій ли ше за умо ви:

– на скріз ної та си с те м ної ав то ма ти за ції уча с ни ків фо н до во го ри н ку; 
– уні фі ко ва них ста н да р тів та фо р ма тів об мі ну по від ом лен ня ми (до-

ку ме н та ми); 
– упро ва джен ня еле к т ро нно го до ку ме н то о бі гу на всіх лан ках про хо-

джен ня тра н за к цій, оп ти мі за ції про це дур на дан ня зві т но с ті ре гу ля то ру.
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9.9.  Ін те г ра ція ві т чи з ня но го фо н до во го ри н ку 
з іно зе м ни ми ри н ка ми ка пі та лів

Уна слі док іс то т них ва лю т них, ці но вих та кре ди т них ри зи ків, при-
та ман них фо н до во му ри н ку Укра ї ни, ін те рес іно зе м них ін ве с то рів до 
опе ра цій ку пі в лі- про да жу укра ї н сь ких цін них па пе рів по сту по во зме н-
шу єть ся (за 2006–2009 рр. ча с т ка до го во рів за уча с тю не ре зи де н тів у за-
га ль ній су мі до го во рів, що укла да ють ся то р го в ця ми цін ни ми па пе ра ми, 
ско ро ти лась на 9,8 %).

Окрім впро ва джен ня за хо дів що до під ви щен ня ефе к ти в но с ті ін фра-
стру к ту ри на ці о на ль но го ри н ку ка пі та лів, по тре бу ють опе ра ти в но го ви-
рі шен ня та кі за вдан ня:

– сти ку ван ня й ін те г ра ція ві т чи з ня них то р го ве ль них та пост трей ди н-
го вих си с тем із за ко р дон ни ми ри н ка ми шля хом ство рен ня єди но го (цен-
т ра ль но го) де по зи та рію та по бу до ви ефе к ти в ної си с те ми роз ра ху н ків за 
уча с тю НБУ та від по ві д но до Ди ре к тив ЄС;

– га р мо ні за ція по да т ко вої скла до вої ві т чи з ня но го ри н ку із за ко р дон-
ни ми ри н ка ми ка пі та лів;

– ко ор ди на ція дій НБУ та ДКЦПФР.

9.10. Ре фо р му ван ня ри н ку фі нан со вих по слуг
Не зрі лість ін сти ту цій ної ін фра стру к ту ри ри н ку фі нан со вих по слуг, 

не до ста т нє за ко но да в че за без пе чен ня йо го фу н к ці о ну ван ня є ос но в ни ми 
пе ре по на ми на шля ху до ефе к ти в но го ви ко ри с тан ня іно зе м но го та на ці-
о на ль но го фі нан со во го ка пі та лу в Укра ї ні. У зв’я з ку з за зна че ним, осо-
б ли вої ва ги на бу ває за вдан ня за без пе чен ня ста бі ль но го фу н к ці о ну ван ня 
ри н ку фі нан со вих по слуг на ос но ві: 

– зни жен ня ад мі ні с т ра ти в них ба р’є рів та по ліп шен ня рі в ня ри н ко вої 
кон ку ре н ції на фо н до во му ри н ку (роз бло ку ван ня емі сій ної ді я ль но с ті 
ак ці о не р них то ва риств в умо вах но во го ко р по ра ти в но го за ко но дав ст ва 
та усу нен ня шту ч них пе ре шкод у сфе рі ко р по ра ти в но го управ лін ня; пе-
ре гляд са н к цій за пра во по ру шен ня на ри н ку цін них па пе рів і ви зна чен ня 
по в но ва жень з ре гу лю ван ня від но син у сфе рі за по бі ган ня та про ти дії 
ле га лі за ції до хо дів, оде р жа них зло чин ним шля хом); 

– роз ро б лен ня но р ма ти в но- пра во вої ба зи для впро ва джен ня дер жа-
в но го на гля ду за фі нан со ви ми уста но ва ми на кон со лі до ва ній ос но ві та 
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вдо ско на лен ня за сто су ван ня про це ду ри тим ча со вої ад мі ні с т ра ції що до 
фі нан со вих уста нов, ді я ль ність яких за гро жує ін те ре сам спо жи ва чів фі-
нан со вих по слуг; 

– удо ско на лен ня но р ма ти в но- пра во вої ба зи що до ре гу лю ван ня іпо те-
ч но го ри н ку, зо к ре ма сто со в но ви рі шен ня про бле ми обі гу за ста в них на 
іпо те ч но му ри н ку Укра ї ни, удо ско на лен ня про це ду ри ба н к рут с т ва ба н-
ків- емі те н тів іпо те ч них об лі га цій, удо ско на лен ня ме ха ні з му здій с нен ня 
ре єст ра цій них фу н к цій;

– під ви щен ня рі в ня ка пі та лі за ції стра хо вих ком па ній, де мо но по лі за-
ції окре мих се г ме н тів ри н ку стра хо вих по слуг, упро ва джен ня прин ци-
пів стра хо во го на гля ду від по ві д но до ста н да р тів Між на ро д ної асо ці а ції 
ор га нів стра хо во го на гля ду (ІА ІS) та ство рен ня си с те ми га ра н ту ван ня 
стра хо вих ви плат за до го во ра ми стра ху ван ня жит тя;

– за про ва джен ня між на ро д них ста н да р тів ква лі фі ка ції стра хо вих 
аген тів та ак ту а рі їв.

 Національна доповідь
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10. ТЕХ НО ЛО ГІ Ч НА МО ДЕ Р НІ ЗА ЦІЯ
10.1. Ос но в ні про бле ми на шля ху мо де р ні за ції
• Не ефе к ти в ною ли шає ть ся га лу зе ва стру к ту ра про ми с ло во го ви ро-

б ни ц т ва. По над 2/3 за га ль но го об ся гу про ми с ло вої про ду к ції при па дає 
на га лу зі, що ви ро б ля ють си ро ви ну, ма те рі а ли й ене р го ре су р си, тоб то на 
про ду к цію про мі ж но го спо жи ван ня. Це зна ч но об ме жує мо ж ли во с ті до 
еко но мі ч но го зро с тан ня че рез ни зь ку ефе к ти в ність си ро вин них ви ро б-
ництв за ви зна чен ням, чим по ру шує пи тан ня не об хід но с ті мо де р ні за ції 
еко но мі ки.

• Ча с т ка про ду к ції со ці а ль ної орі є н та ції пе ре бу ває на рі в ня 1/5 за-
га ль но го об ся гу про ми с ло во го ви ро б ни ц т ва. Май же зни кає ле г ка про-
ми с ло вість (2001 р. – 1,4 %, 2005 р. – 1,1 %, 2007 р. – 1,0 %, 2009 р. 
– 0,9 %). Га лузь ма ши но бу ду ван ня хо ча і до да ла в те м пах роз ви т ку про-
тя гом 1999–2007 рр., про те вна слі док кри зи зни зи ла ся з 14,4 % у 2007 р. 
до 14,0 % у 2008 р. і до 11,1 % у 2009 р., тоб то пе ре бу ває на рі в ні май же 
у три–чотири ра зи ни ж чо му, ніж в еко но мі ч но роз ви нутих кра ї нах.

• Про ми с ло ве ви ро б ни ц т во зна ч ною мі рою під три му єть ся зо в ні ш нім 
фа к то ром, а са ме ви со ким рі в нем екс по р т ної орі є н та ції про ми с ло во го 
ви ро б ни ц т ва (31,8 %), в яко му ос но в ну ча с т ку (70 %) ста но в лять мі не ра-
ль ні про ду к ти, чо р ні ме та ли, про ду к ція хі мі ч ної про ми с ло во с ті та ене р-
го ре су р си. На вну т рі шній ри нок по тра п ляє ли ше 17 % то ва р них ре сур-
сів лег кої про ми с ло во с ті, 24,8 % хі мі ч ної, 34,6 % ме та лу р гій ної, 28,5 % 
ма ши но бу ду ван ня.

• Об сяг і стру к ту ра ка пі та ль них вкла день не в змо зі ви рі ши ти про бле-
му зно ше но с ті ос но в них за со бів. Сту пінь зно ше но с ті ос но в них за со бів 
про ми с ло во с ті ста ном на 2007 р. ся г нув понад 50 %.

• Ос но в ним дже ре лом оно в лен ня ос но в них фо н дів та фі нан су ван ня 
при ро до охо рон них за хо дів за ли ша ють ся вла с ні ко ш ти під при ємств че-
рез по то ч ний і ка пі та ль ний ре монт. Це ускла д нює мо ж ли вість мо де р ні-
за ції, оскі ль ки за 2009 р. за га ль ний фі нан со вий ре зуль тат під при ємств 
був не га ти в ним і ста но вив 31,6 млрд грн, а спад ви ро б ни ц т ва зме н шує 
су му амо р ти за цій них від ра ху вань.

• На вкрай ни зь ко му рі в ні пе ре бу ває ін но ва цій на ді я ль ність. Ча с т ка 
під при ємств, що впро ва джу ва ли ін но ва ції, ста но вить 10,8 % (2008 р.), 
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ча с т ка ін но ва цій ної про ду к ції в за га ль но му об ся зі ре а лі зо ва ної про ду к-
ції до рі в нює 5,9 % (2008 р.). За тех но ло гі ч ною стру к ту рою пе ре ва жа ють 
ви ро б ни ц т ва ни зь ких (ІІІ) і се ре д ніх (IV) тех но ло гі ч них укла дів (95 %). 
Ча с т ка V і VI ви со ко те х но ло гі ч них укла дів пе ре бу ває на рі в ні 5,04 %.

• Зне ва га до тех но ло гі ч ної мо де р ні за ції по си ли ла про це си де ін ду с т рі-
а лі за ції еко но мі ки кра ї ни, що ста ло осо б ли во по мі т ним в умо вах фі нан-
со во- еко но мі ч ної кри зи. Зни зи ла ся ча с т ка про ми с ло во с ті у ство рен ні 
ВДВ (1990 р. – 36 %, 2007 р. – 32,2 %) і в за га ль но му ви пу с ку про ду к ції 
і по слуг (1990 р. – 50,7 %, 2007 р. – 46,1 %), май же без змін ли шає ть ся 
ча с т ка про ми с ло во с ті в ос но в них за со бах (1990 р. – 32,4 %, 2007 р. – 
32,8 %).

• Де ін ду с т рі а лі за ція не га ти в но по зна чи ла ся на про це сах від тво рен-
ня. Май же тре ти на то ва р них ре сур сів про ми с ло во с ті має ім по р т не по-
хо джен ня. Осо б ли во ве ли ка ча с т ка ім по р ту ви ни к ла в то ва р них гру пах 
лег кої про ми с ло во с ті (42,4 % за га ль но го об ся гу ре сур сів), хі мі ч ної та 
на ф то хі мі ч ної (47,4 %), ма ши но бу ду ван ня (49 %).

• Від бу ва єть ся про цес при мі ти ві за ції стру к ту р ної конс тру к ції про-
ми с ло во с ті, зни жен ня її ефе к ти в но с ті і кон ку рен то сп ро мо ж но с ті. За 
2000–2009 рр. зро с та ла су ма отри ма них зби т ків, упа ла ре н та бе ль ність 
ос но в них ва лю т них до но рів – хі мі ч ної, на ф то хі мі ч ної та ма ши но бу ді в-
ної про ми с ло во с ті.

• Га лузь ма ши но бу ду ван ня хо ча і до да ла в те м пах роз ви т ку про тя гом 
1999–2007 рр., про те вна слі док кри зи її ча с т ка в за га ль но му об ся зі про-
ми с ло во го ви ро б ни ц т ва зни зи ла ся з 14,4 % у 2007 р. до 11,1 % у 2009 р., 
тоб то пе ре бу ває на рі в ні май же у три–чотири ра зи ни ж чо му, ніж в еко-
но мі ч но роз ви ну тих кра ї нах.

• Рі вень тех но ген но го на ва н та жен ня на до вкіл ля в Укра ї ні є до сить 
ви со ким. У се ре д ньо му за 2001–2008 рр. що рі ч но в по ві т ря ви ки да єть ся 
бли зь ко 4,5 млн т шкі д ли вих ре чо вин від ста ці о на р них дже рел, утво рю-
єть ся 2,3 млн т не без пе ч них від хо дів, а від ве ден ня за бру д не них зво ро т-
них вод у по ве р х не ві во д ні об’ єк ти ся гає 8,6 млрд куб. м. У роз ра ху н ку 
на ду шу на се лен ня це ста но вить від по ві д но 100 кг, 50 кг, 60 куб. м. 
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10.2. Умо ви пе ре хо ду до мо де р ні за цій но го еко но мі ч но го роз ви т ку
• Роз ро б лен ня про е к ту мо де р ні за ції з чі т ким ви сві т лен ням ці лей і 

спо со бів їх до ся г нен ня. Мо де р ні за ція зав жди су про во джу єть ся стру к-
ту р ною ла м кою, пе ре роз по ді лом ре сур сів, на ро щу ван ням ди фе ре н ці а-
ції між се г ме н та ми го с по дар с т ва, те ри то рі я ми та со ці а ль ни ми гру па ми. 
Ви граш од них су про во джу ва ти меть ся про гра шем ін ших. Це пе ред ба чає 
чі т кі ха ра к те ри с ти ки пе р с пе к ти ви: що ви гра ють від еко но мі ч но го зро с-
тан ня то го чи ін шо го ти пу кон ку ре н т ні со ці а ль но- еко но мі ч ні гру пи, яка 
ці на зро с тан ня і хто цю ці ну спла тить.

• Че рез си с те му ін ди ка ти в но го пла ну ван ня не об хід но в ос но ву про е-
к ту за кла с ти фо р му ван ня про ві д но го ви ро б ни чо- го с по дар сь ко го укла ду 
(гру пу вза є мо по в’я за них ви ро б ництв та ін сти ту тів, що утво рю ють си с-
те м ну ці лі с ність), який не ли ше во ло діє по ту ж ним по те н ці а лом зро с тан-
ня, але й до сить кри ти ч ною ма сою для які с но го пе ре тво рен ня еко но мі ки 
в ці ло му, оскі ль ки ре жим мо де р ні за цій но го роз ви т ку має прин ци по во 
«у к ла д ний» ха ра к тер.

• Фо р му ван ня ме ха ні з му роз ши ре ної вза є мо дії ін ду с т рі а ль но го ви ро-
б ни ц т ва, до хо дів і кі н це во го по пи ту (ви ро б ни ц т во ге не рує до хо ди; до хо-
ди, що прой ш ли ка на ла ми роз по ді лу і пе ре роз по ді лу, фо р му ють кі н це-
вий по пит; зро с тан ня кі н це во го по пи ту ви зна чає ма с ш та би роз ши рен ня 
ви ро б ни ц т ва). Сьо го дні та кий ме ха нізм з ря ду при чин від су т ній.

• Ство рен ня з бо ку дер жа ви чі т кої пра во вої і су до вої си с те ми, зда т ної 
за хи с ти ти пра ва вла с но с ті.

• Де ті ні за цію еко но мі ки та по до лан ня ко ру п ці ї.
Про фе сі о на лі за цію ді я ль но с ті ор га нів дер жа в но го управ лін ня, зда т-

них, з од но го бо ку, ор га ні зо ву ва ти кон ку ре н т ну бо ро ть бу за ре а лі за цію 
ефе к ти в них рі шень се ред ко р по ра ти в них стру к тур, а з ін шо го – не сти 
від по ві да ль ність за ви ко ри с тан ня ре сур сів дер жа ви. Кри те рі а ль ною 
озна кою ус пі ш но с ті ре зуль та тів мо де р ні за ції за уча с тю дер жа ви є зро с-
тан ня екс по р ту про ду к ції кі н це во го ви ро б ни ц т ва.

• Роз ро б лен ня та ре а лі за цію за хо дів що до вдо с ко на лен ня ре гу ля то р-
ної по лі ти ки дер жа ви; роз ви ток під при єм ни ц т ва в на пря мі «по к ра щен-
ня» ве ден ня бі з не су.

• Фо р му ван ня ін сти ту тів роз ви т ку, які мо жуть ком пе н су ва ти «про-
ва ли ри н ку» що до під три м ки при кла д них ін но ва цій, які є ос но вою для 
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мо де р ні за ції і пе ре хо ду на ін но ва цій но- ін ве с ти цій ний шлях роз ви т ку.
• Ство ри ти умо ви для га р мо ній но го по єд нан ня на ці о на ль но го еко-

но мі ч но го роз ви т ку та вмо н ту ван ня в про цес еко но мі ч ної гло ба лі за-
ці ї. Мо дель еко но мі ч но го роз ви т ку – це вод но час і мо дель ви зна чен-
ня до мі на н ти еко но мі ч ної орі є н та ції кра ї ни, ре а лі за ції її по рі в ня ль них 
пе ре ваг, «ро зі г ру ван ня» її стра те гі ч но го ре сур су у фо р ма ті сві то во го 
го с по дар с т ва.

• Сти му лю ва ти під ви щен ня но р ми на гро ма джен ня ка пі та лу до рі в ня 
по над 25 % ВВП і ско ро ти ти екс порт за оща джень.

• Мо бі лі за ція пе р с пе к ти ви ма со вих со ці а ль них верств і груп, ста ту с ні 
мо ж ли во с ті, стра те гі ч ні ін те ре си ма ють бу ти за мкне ни ми на ці лі роз-
вит ку. По ви нні з’яв и ти ся но ві ме ха ні з ми ве р ти ка ль ної со ці а ль ної мо-
бі ль но с ті. Ли ше в та ко му се ре до ви щі про яв ля ють ся конс тру к ти в ні під-
при єм ни ць кі мо ти ва ції, ін ве с ти цій ні ім пу ль си, со ці а ль не пар т нер с т во.

• Мо бі лі зу ва ти стру к ту р ні тех но ло гі ч ні і со ці а ль ні дже ре ла під ви-
щен ня ефе к ти в но с ті, які по ви нні ста ти не ли ше пе ре д у мо вою, але й змі-
с том мо де р ні за ції, од ним з її клю чо вих орі є н ти рів. За про по ну ва ти прин-
ци по во но ві ін сти ту цій ні, еко но мі ч ні та ор га ні за цій ні фо р ми ін те г ра ції 
ін ду с т рі а ль но го і пост ін ду с т рі а ль но го укла дів, фо р му ван ня на ці о на ль-
ної ін но ва цій ної си с те ми (якої сьо го дні про с то не має) та її вклю чен ня в 
ко н ту ри роз ши ре но го від тво рен ня. 

10.3. Пер шо че р го ві за вдан ня мо де р ні за ції
• Під ви щен ня про ду к ти в но с ті пра ці вна слі док еко но мі ч но вмо ти во-

ва но го за по зи чен ня та вдо с ко на лен ня за хі д них тех но ло гій, за під три м-
ки дер жа ви і ко ор ди на ції про фі ль них дер жа в них уста нов та ві дом ств та 
при чі т ко ви зна че них ме ха ні з мах від по ві да ль но с ті за не ви ко нан ня зо бо-
в’я зань сто ро на ми- уча с ни ка ми.

• Ви зна чи ти на най ви що му дер жа в но му рі в ні пріо ри те т ні на пря ми 
тех но ло гі ч но го роз ви т ку з ура ху ван ням гло ба ль них те н де н цій і на да ти 
їм ста тус ін но ва цій них то чок ро с ту та за без пе чи ти умо ви для на йшви д-
шо го зро с тан ня та фо р му ван ня ін но ва цій них ка д рів, які бу дуть у май бу-
т ньо му тех но ло гі ч ним яд ром. 

• Сфо р му ва ти та кі ін сти ту ти роз ви т ку, як банк ре ко н с т ру к ції та 
роз ви т ку, ін но ва цій ні фо н ди, аге нт с т во з роз ви т ку стра те гі ч них тех но-
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ло гій, екс пе р т ну стра хо ву ком па нію, бі з нес- ін ку ба то ри, фо н ди со ці а ль-
но го і ре гі о на ль но го роз ви т ку, центри транс фе ру тех но ло гій.

• Ви зна чи ти ся на дер жа в но му рі в ні з пер шо че р го ви ми ін фра стру к ту-
р ни ми про е к та ми, ре а лі за ція яких за без пе чить за до во лен ня по треб май-
бу т ньо го роз ви т ку еко но мі ки і со ці а ль ної сфе ри, з огля ду на гео гра фі ч ні 
пе ре ва ги Укра ї ни як тра н зи т ної дер жа ви.

• Роз ро би ти па кет ре форм, спря мо ва них на під ви щен ня ене р го е фе к-
ти в но с ті.

• Ви зна чи ти мо ж ли во с ті та за про по ну ва ти за хо ди що до до сту пу до 
250 млрд дол. США, ви ді ле них згі д но з рі шен ням Ло н дон сь ко го са мі ту «два-
д ця т ки» для під три м ки си с те ми фі нан су ван ня то р гі в лі че рез аге нт с т ва кре-
ди ту ван ня екс по р ту, ін ве с ти цій ні аге нт с т ва, ба га то сту пе не ві ба н ки роз ви т ку, 
а та кож мо ж ли во с ті ви ко ри с тан ня ін стру ме н та фі нан су ван ня гло ба ль но го 
до вкіл ля, фо н ду стра те гі ч них вкла день для за по бі ган ня клі ма ти ч ним змі нам.

• Роз ро би ти та ре а лі зу ва ти си с те му ре гу ля то р них за хо дів для під ви-
щен ня мо ти ва ції що до ка пі та ло вк ла день бі з не сом і роз ши рен ня уча с-
ті іно зе м них за по зи чень в ін ве с ту ван ня еко но мі ки че рез амо р ти за цій ну 
по лі ти ку та си с те му опо да т ку ван ня. 

• Ви зна чи ти по те н ці ал ім по р то за мі щен ня за ко ж ним на пря мом про-
ми с ло во го ви ро б ни ц т ва й у роз рі зі окре мих про ду к тів; роз ро б ка від по ві-
д но го се ре д ньо ст ро ко во го та до в го стро ко во го про гно зу роз ви т ку окре-
мих га лу зей та тех но ло гій.

• Роз ро би ти тех но ло гі ч ні схе ми ім по р то за мі щен ня за уча с тю ві т чи-
з ня них ви ро б ни ків, НДУ, про фі ль них дер жа в них уста нов та ві дом ств.

• Роз ро би ти про гра ми мо де р ні за ції ви ро б ни чих по ту ж но с тей та імпор-
то за мі щен ня на ос но ві да них ін ве н та ри за ції ста ну ос но в них за со бів.

• Роз ро би ти жи т ло ві бу ді ве ль ні про гра ми та ви зна чи ти об ся ги не об-
хід них бу ді ве ль них ре сур сів та ма те рі а лів, що мо жуть бу ти ви ро б ле ні на 
ві т чи з ня них по ту ж но с тях.

• Здій с ни ти про е к ту ван ня та роз по ча ти бу ді в ни ц т во під при ємств для 
за ми кан ня тех но ло гі ч них ла н цю гів про ми с ло во го ви ро б ни ц т ва.

• Здій с ню ва ти мо ні то ринг і оці н ку вла с них на у ко вих роз ро бок що до 
мо ж ли во го їх впро ва джен ня у ви ро б ни ц т во.

• Роз ро би ти про ект за по бі ган ня тех но ген ним ка та с т ро фам на ос но ві 
під ви щен ня еко ло гі за ції про ми с ло во го ви ро б ни ц т ва та аг ра р но го се к то ру.
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10.4.  В ос но ві мо ж ли во го рі шен ня про бле ми мо де р ні за ції – 
до в го стро ко ва по лі ти ка роз ви т ку кон ку рен то сп ро мо ж но с ті, 
яка вклю чає в се бе

• Ви зна чен ня об ме же но го пе ре лі ку пріо ри те т них на пря мів роз ви т ку 
ло ко мо ти вів мо де р ні за ції та на пря мів ди ве р си фі ка ції ви ро б ни ц т ва про-
ду к ції і по слуг для за до во лен ня по треб вну т рі ш ньо го ри н ку та зро с тан-
ня екс по р ту про ду к ції кі н це во го ви ро б ни ц т ва.

• Пе ре хід до стра те гі ч но го управ лін ня роз ви т ком на ос но ві ін ди ка ти-
в но го пла ну ван ня, яке дасть змо гу ско о р ди ну ва ти за лу чен ня до да т ко вих 
ре сур сів еко но мі ч но го зро с тан ня.

• По слі до в на ка пі та лі за ція кон ку ре н т них пе ре ваг від аг ра р но го ком-
пле к су, тра н зи т но го по те н ці а лу, про ми с ло во с ті і пе ре хід до ре а лі за ції 
ви со ко те х но ло гі ч но го по те н ці а лу кра ї ни.

• Поширен ня ефе к ту зро с тан ня на су мі ж ні га лу зі про ми с ло во с ті на 
ба зі їх мо де р ні за ції за ра ху нок тех но ло гі ч но го транс фе р ту, роз ши рен ня 
вну т рі ш ньо го по пи ту, під ви щен ня ін ве с ти цій ної при ваб ли во с ті пе ре ро-
б них се к то рів.
Умо ви ре а лі за ції:
– фо р му ван ня ба чен ня пріо ри те тів до в го стро ко во го роз ви т ку;
– за без пе чен ня вза є мо дії між дер жа вою, бі з не сом і ре гі о на ми (на ос-

но ві при ва т но -де р жа в но го пар т нер с т ва, фо р сай та то що);
– пе ре хід до про е к т ної ло гі ки управ лін ня роз ви т ком (знят тя ін фра-

стру к ту р них, тех но ло гі ч них, ка д ро вих та ін ших об ме жень);
– фо р му ван ня стра те гі ч ної пе ре го во р ної по зи ції у вза є мо дії із зо в ні-

ш нім сві том.

10.5. На пря ми ак ти ві за ції мо де р ні за цій них про це сів 
Ін сти ту цій ні ме ха ні з ми мо де р ні за ції про ми с ло во с ті
Пер шо че р го ві за вдан ня:
– ство рен ня пра во вих умов для ве ден ня бі з не су, які спри я ти муть роз-

ви т ку ри н ко вих за сад еко но мі ки, за хи с ту прав вла с но с ті та за лу чен ню 
ін ве с ти цій;

– сти му лю ван ня роз ви т ку ак ці о не р ної фо р ми ве ден ня бі з не су, що 
дасть змо гу при ско ри ти роз ви ток фо н до во го ри н ку.
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За вдан ня на се ре д ньо ст ро ко ву пе р с пе к ти ву:
– під ви щен ня яко с ті ін сти ту цій но го се ре до ви ща та дер жа в но го управ-

лін ня шля хом ма к си ма ль но го на бли жен ня укра ї н сь ко го ко р по ра ти в но-
го за ко но дав ст ва до су час них між на ро д них ста н да р тів ко р по ра ти в но го 
управ лін ня;

– на гляд за ри н ком та за без пе чен ня на дій ної спе ци фі ка ції та за хи ще-
но с ті прав вла с но с ті, ви ко ри с то ву ю чи ре гу ля то р ні ме ха ні з ми що до за-
без пе чен ня за по бі ж ної дії дер жа вою сто со в но осіб, що здій с ню ють не-
доб ро со ві с ні дії;

– за ко но да в чо за крі пи ти но р му що до обо в’я з ко во го від ра ху ван ня 
30 % на ра хо ва них ди ві де н дів на мо де р ні за цію ос но в них фо н дів, при 
цьо му зві ль ни в ши цю ча с ти ну ди ві де н дів від опо да т ку ван ня;

– по си лен ня пе р со на ль ної від по ві да ль но с ті ди ре к то рів ак ці о не р-
них то ва риств за не своє ча с не по дан ня, зу ми с не при хо ву ван ня або по-
дан ня за ві до мо не ві р ної ін фо р ма ції, що під ля гає обо в’я з ко во му роз-
крит тю;

– ком пле к с не ад мі ні с т ра ти в не ре фо р му ван ня су до вої си с те ми та під-
ви щен ня ефе к ти в но с ті су до во го ко н т ро лю, удо с ко на лен ня про це су а-
ль но го за ко но дав ст ва й ма те рі а ль но- пра во во го ре гу лю ван ня про це дур 
вирішен ня ко р по ра ти в них спо рів;

– по м’я к шен ня про бле ми аси ме т ри ч но го роз по ді лу ін фо р ма ції між 
кон ф лі к ту ю чи ми сто ро на ми ко р по ра ти в них від но син та су да ми;

– ви ко ри с то ву ю чи до свід ЄС, за про ва ди ти за сто су ван ня м’я ко го пра-
ва у сфе рі роз крит тя ін фо р ма ції;

– по стій ний мо ні то ринг ви кли ків ін сти ту цій но го се ре до ви ща та від-
по ві д на ре а к ція ре гу ля то р ни ми ді я ми.

 Оп ти мі за ція екс по р ту та ім по р ту
Для зла му іс ну ю чих те н де н цій у сфе рі зо в ні ш ньої то р гі в лі в Укра ї ні 

не об хід но про ве с ти пра г ма ти ч ну ре ві зію пріо ри те тів дер жа в ної по лі ти-
ки з ме тою які с ної змі ни її стру к ту ри, у ре зуль та ті якої по трі б но ви рі ши-
ти ряду за вдань.

Пер шо че р го ві за вдан ня:
– від мо ви ти ся від ши ро кої дер жа в ної під три м ки тра ди цій них, 

орі є н то ва них на екс порт, ви ро б ництв ме та лу р гій ної та хі мі ч ної 
про ми с ло во с ті з ни зь ким рі в нем пе ре ро б ки, зро би в ши ак цент на пред-
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ста в ни ць ких фу н к ці ях: про су ван ня та за хист укра ї н сь ких екс по р те рів на 
зо в ні ш ніх ри н ках;

– роз ро би ти се ре д ньо ст ро ко ву про гра му фі нан со вої під три м ки та 
роз ви т ку екс по р ту, в якій зна ч ну роль ма ють ві ді гра ва ти не тіль ки ве ли-
кі, а й ма лі та се ре д ні під при єм с т ва, що ви ро б ля ють ви со ко те х но ло гі ч ну 
про ду к цію, та роз по ча ти ство рен ня на її ос но ві від по ві д ної ін сти ту цій-
ної си с те ми; 

– ви зна чи ти кон це п цію зни жен ня ім по р то за ле ж но с ті на за са дах роз-
ви т ку кон ку ре н ції на вну т рі ш ньо му ри н ку, що по тре бу ва ти ме ре фо р му-
ван ня ре гу ля то р ної по лі ти ки.

За вдан ня на се ре д ньо ст ро ко ву пе р с пе к ти ву:
– роз ро би ти про гра му роз ви т ку то р го ве ль ної ін фра стру к ту ри (транс-

по р ту ван ня, по слуг, по в’я за них з пе ре ве зен ням, збе рі ган ням, сер ти фі ка-
ці єю та ко н т ро лем за які с тю то ва рів то що) з ме тою ско ро чен ня ви трат на 
здій с нен ня по ста в ки ві т чи з ня них то ва рів на зо в ні ш ні ри н ки та тра н зи ту 
ва н та жів те ри то рі єю кра ї ни, що в умо вах зро с та ю чої кон ку ре н ції за ри-
н ки збу ту та тра н зи т ні по слу ги в ре гі о ні дасть змо гу транс фо р му ва ти 
по рі в ня ль ну пе ре ва гу Укра ї ни в гео гра фі ч но му роз та шу ван ні в кон ку-
ре н т ну;

– роз ро би ти кон це п цію про ве ден ня пе ре го во рів з ор га на ми ми т но го 
со ю зу РФ, Бі ло ру сі та Ка зах ста ну що до до сту пу укра ї н сь ких то ва рів та 
по слуг на йо го те ри то рію;

– про ве с ти ре ві зію до мо в ле но с тей з ЄС що до ство рен ня зо ни ві ль ної 
то р гі в лі з ме тою під ви щен ня їх ефе к ти в но с ті для Укра ї ни.

Про гра ма роз ви т ку вну т рі ш ньо го ри н ку на кон ку ре н т них за са-
дах вна слі док зни жен ня ім по р то за ле ж но с ті та фо р му ван ня кон ку-
ре н т них умов на вну т рі ш ньо му ри н ку.

Пер шо че р го ві за вдан ня:
– роз ро б ка про гра ми роз ви т ку се к то рів, ви ко ри с то ву ю чи по рі в ня ль ні 

пе ре ва ги тра н зи т ної дер жа ви та пе ре ва ги в сіль сь ко му го с по дар с т ві;
– на ос но ві кон це п ції зни жен ня ім по р то за ле ж но с ті та оці н ки ре а ль-

но го ста ну га лу зей про ми с ло во с ті ви о к ре ми ти ті, які зда т ні на сьо го дні 
тех но ло гі ч но мо де р ні зу ва ти ся; 

– си с те м на ре фо р ма ре гу ля то р ної по лі ти ки: 
♦ спро щен ня до зві ль ної си с те ми;
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♦ при ско рен ня ре фо р му ван ня си с те ми дер жа в них пе ре ві рок;
♦ ска су ван ня обо в’я з ко вої сер ти фі ка ції де яких то ва рів та по слуг – при 

цьо му за ли ша єть ся ко н т роль з бо ку са ні та р ної та ве те ри на р ної служб, 
ор га нів за хи с ту прав спо жи ва чів;

♦ впро ва джен ня но вої си с те ми ри н ко во го на гля ду, яка пе ред ба чає 
кон т роль не за про це сом ви ро б ни ц т ва та від по ві д ні с тю всі єї про ду к ції 
ви мо гам за ста рі лих дер жа в них ста н да р тів що до тех ні ч них па ра ме т рів 
про ду к ції, як це є в Укра ї ні, а ко н т роль за від по ві д ні с тю го то вої про ду-
к ції ос но в ним ви мо гам що до її без пе ки для жит тя та здо ро в’я гро ма дян 
та на вко ли ш ньо го се ре до ви ща;

♦ по да т ко ва ре фо р ма з ме тою по кра щен ня ін ве с ти цій но го клі ма ту;
♦ ско ро чен ня ма с ш та бів ко н т ра ба н д но го вве зен ня то ва рів (яке ста ло 

ви зна ча ль ним для роз ви т ку де яких то ва р них ри н ків в Укра ї ні, зо к ре ма 
рин ку м’я са), найе фе к ти в ні шим у цьо му ви па д ку шля хом усу нен ня се ре-
до ви ща для ви ни к нен ня зло вжи вань (зо к ре ма від мо ва від пільг на ім порт).

Мо де р ні за ція ін фра стру к ту ри
Ре ко н с т ру к ція ко му на ль ної ін фра стру к ту ри міст; по вна ре ко н с т ру к-

ція та оно в лен ня очи с них спо руд міст, бу ді в ни ц т во під при ємств з по-
вної ути лі за ції по бу то вих від хо дів; бу ді в ни ц т во но вих транс по р т них ко-
ри до рів, мо де р ні за ція ста рих та бу ді в ни ц т во но вих за лі з ни ч них ко лій, 
іс то т не оно в лен ня ру хо мої ча с ти ни за лі з ни ч но го па р ку; мо де р ні за ція та 
бу ді в ни ц т во но вих авіа- та мор сь ких по ртів; оно в лен ня та роз ши рен ня 
па р ку па са жир сь ко го та ва н та ж но го авіа- та мор сь ко го транс по р ту, ство-
рен ня вла с но го по ту ж но го ва н та ж но го авіа- та мор сь ко го фло ту; бу ді в-
ни ц т во атом них еле к т ро ста н цій ма лої по ту ж но с ті; бу ді в ни ц т во ві т ро вих 
та со ня ч них еле к т ро ста н цій у ма лих мі с тах та се лах.

Га лу зі про ми с ло во с ті для ре а лі за ції за вдан ня: 
– ма ши но бу ду ван ня, зо к ре ма ене р ге ти ч не ма ши но бу ду ван ня (у ча-

с ти ні за по ча т ку ван ня ви ро б ни ц т ва уста т ку ван ня для но вих на пря мів 
еле к т ро ене р ге ти ки), ав то мо бі ле бу ду ван ня (скла д на бу ді ве ль на до ро ж ня 
тех ні ка), су д но-, авіа- та ва го но бу ду ван ня; 

– хі мі ч на про ми с ло вість (у ча с ти ні роз ви т ку ви ро б ни ц т ва з ути лі за ції 
по бу то вих від хо дів та очи щен ня ко му на ль них сто ків); 

– ме та лу р гія (у ча с ти ні ви го то в лен ня за лі з ни ч них ре йок, ав то мо бі ль-
но го, авіа цій но го ли с та то що).
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Пер шо че р го ві за вдан ня: 
– пе ре гляд ста вок вві з но го ми та на спо жи в чі й про до во ль чі то ва ри 

іно зе м но го ви ро б ни ц т ва пе ре лі че них ос но в них га лу зей у бік їх під ви-
щен ня що до те р мі нів і роз мі рів, пе ред ба че них умо ва ми уча с ті у СОТ;

– роз ро б ка та ре а лі за ція про гра ми мо де р ні за ції ос но в них ви ро б ни чих 
фо н дів га лу зей з ви зна че ни ми за вдан ня ми для роз ви т ку під при ємств 
ві т чи з ня но го ма ши но бу ду ван ня і пріо ри те т но го ви ко ри с тан ня їх про-
дук ції в здій с нен ні мо де р ні за ції;

– до пуск іно зе м них ком па ній- ви ро б ни ків на вну т рі шній ри нок на 
умо вах ор га ні за ції ви ро б ни ц т ва про ду к ції вза мін ім по р то ва ної;

– при дбан ня лі це н зій в іно зе м них ви ро б ни ків на ви ро б ни ц т во ім по р-
то за мі щуваної про ду к ції, ви ро б ни чо го об ла д нан ня та тех но ло гі ч них лі-
ній че рез іс ну ю чі про фі ль ні дер жа в ні ін сти ту ції і з ви ді лен ням для цьо-
го окре мих бю дже т них ко ш тів або на умо вах дер жа в но го га ра н ту ван ня 
по ве р нен ня по зик;

– ви ко ри с тан ня по те н ці а лу вла с них ін но ва цій них роз ро бок для роз-
ви т ку ім по р то за мі щен ня з по пе ре дньою ор га ні за ці єю мо ні то ри н гу та 
скла дан ня ре єст ру ві т чи з ня них ін но ва цій них про ду к тів, го то вих до 
впро ва джен ня;

– ма к си ма ль не за ми кан ня тех но ло гі ч них ла н цю гів ви ро б ни ц т ва спо-
жи в чих то ва рів у се ре ди ні кра ї ни шля хом ство рен ня (у т. ч. за уча с тю 
дер жа ви на рі з них умо вах) від су т ніх тех но ло гі ч них ла нок че рез бу ді в ни-
ц т во но вих під при ємств або пе ре про фі лю ван ня іс ну ю чих не пра цю ю чих 
під при ємств;

– дер жа в не за мо в лен ня та дер жа в ні кре ди ти, піль го ве опо да т ку ван ня 
то що.

По вна мо де р ні за ція та пе ре осна щен ня уста нов охо ро ни здо ро в’я 
но вою ме ди ч ною тех ні кою, прилада ми та апа ра та ми вла с но го ви ро б ни ц-
т ва; ма к си ма ль не ім по р то за мі щен ня лі кар сь ких за со бів та мед пре па ра тів.

Га лу зі про ми с ло во с ті для ре а лі за ції за вдан ня: 
– ма ши но бу ду ван ня в ча с ти ні ви ро б ни ц т ва ме ди ч ної тех ні ки та об-

ла д нан ня, ви ро б ни ц т ва уста т ку ван ня для хі мі ч ної та фа р ма це в ти ч ної 
про ми с ло во с ті; 

– хі мі ч на та фа р ма це в ти ч на про ми с ло вість.
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Пер шо че р го ві за вдан ня:
– держ за мо в лен ня на роз ро б ку та ви ро б ни ц т во ме ди ч ної тех ні ки, бу-

ді в ни ц т во но вих ма ши но бу ді в них під при ємств з ви ро б ни ц т ва за зна че-
ної ме ди ч ної про ду к ції за уча с тю дер жа ви та бі з не су;

 – за хист вну т рі ш ньо го ри н ку ме д те х ні ки та мед пре па ра тів че рез си-
с те му тех ні ч но го ре гу лю ван ня;

– при дбан ня за дер жа в ний кошт лі це н зій та іно зе м но го тех но ло гі ч-
но го об ла д нан ня на ви ро б ни ц т во пе ре до вих зра з ків ме ди ч ної тех ні ки та 
апа ра ту ри;

– бу ді в ни ц т во за уча с тю дер жа ви но вих хі мі ч них та фа р ма це в ти ч них 
під при ємств (або роз ши рен ня по ту ж но с тей у ме жах іс ну ю чих під при-
ємств) з ви ро б ни ц т ва найу жи ва ні ших лі кар сь ких суб ста н цій на за мі ну 
їх ім по р ту для фа р ма це в ти ч ної га лу зі.

Мо де р ні за ція жи т ло во го фо н ду міст та се лищ, бу ді в ни ц т во че рез 
за без пе чен ня ви ро б ни ц т ва вла с них бу ді ве ль них ма те рі а лів та скла-
д ної бу ді ве ль ної тех ні ки.

Га лу зі про ми с ло во с ті для ре а лі за ції за вдан ня: 
– га лузь бу ді ве ль них ма те рі а лів; 
– хі мі ч на про ми с ло вість (у ча с ти ні ви ро б ни ц т ва бу ді ве ль ної хі мії); 
– ма ши но бу ду ван ня (у ча с ти ні ви ро б ни ц т ва скла д ної бу ді ве ль ної тех-

ні ки та об ла д нан ня).
Пер шо че р го ві за вдан ня:
– ім по р то за мі щен ня шля хом бу ді в ни ц т ва по ту ж но с тей з ви ро б ни ц т ва 

бу ді ве ль них ма те рі а лів;
– при дбан ня за уча с тю чи спри ян ня дер жа ви лі це н зій на ви ро б ни ц т во 

су час них бу ді ве ль них ма те рі а лів; при дбан ня су час но го тех но ло гі ч но го 
об ла д нан ня або лі це н зій на йо го ви ро б ни ц т во в Укра ї ні;

– ви ро б ни ц т во на лі це н зій ній ос но ві ві т чи з ня ної скла д ної бу ді ве ль ної 
тех ні ки, еле к т ро об ла д нан ня та ін стру ме н тів;

– та ри ф не об ме жен ня ім по р ту;
– дер жа в не кре ди ту ван ня та га ра н ту ван ня.
По до лан ня те ри то рі а ль них дис ба ла н сів роз мі щен ня про ми с ло во-

го ви ро б ни ц т ва; лі к ві да ція де пре си в них про ми с ло вих те ри то рій; знят-
тя під ви ще но го со ці а ль но го на пру жен ня в їх ме жах.
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10. Тех но ло гі ч на мо де р ні за ція

Га лу зі про ми с ло во с ті для ре а лі за ції за вдан ня: 
– га лу зі про ми с ло во с ті ха ра к те р ні для окре мо го ре гі о ну.
Пер шо че р го ві за вдан ня:
– ство рен ня но вих імо р то за мі щу ваних ви ро б ництв на де пре си в них 

те ри то рі ях;
– ство рен ня ви ро б ництв, які да дуть мо ж ли вість на ла го ди ти по вний 

ви ро б ни чий цикл.
Еко ло гі за ція про ми с ло во го ви ро б ни ц т ва
Пер шо че р го ві за вдан ня:
– зба ла н су ва ти еко ло гі ч не за ко но дав ст во Укра ї ни шля хом кон со лі да-

ції пра во во го ре гу лю ван ня еко ло гі ч них пи тань в єди но му но р ма ти в но- 
пра во во му ак ті – Еко ло гі ч но му ко де к сі Укра ї ни, який би охо пив ре гу-
лю ю чим впли вом від но си ни, що сьо го дні є пред ме том кі ль кох де ся т ків 
за ко нів, а та кож під за кон них ак тів Укра ї ни;

– вне с ти змі ни у про ект По да т ко во го ко де к су, роз діл «Е ко ло гі ч ний 
по да ток», пе ред ба чи в ши здій с ню ва ти спла ту за пе ре ви щен ня лі мі тів за-
бру д ню ю чих ви ки дів не шля хом збі ль шен ня ва ло вих ви трат ви ро б ни ц т-
ва, а за ра ху нок при бу т ку су б’єк тів го с по да рю ван ня;

– за тве р ди ти га лу зе ві ме то ди ки роз ро б ки но р ма ти вів ви ко ри с тан ня 
во ди в про ми с ло во с ті, за твер дже ні Мі ні с тер с т вом охо ро ни на вко ли ш-
ньо го при ро д но го се ре до ви ща (ст. 40 Во д но го ко де к су Укра ї ни);

– за без пе чи ти ад мі ні с т ру ван ня за ці льо вим ви ко ри с тан ням ко ш тів 
при ро до охо рон них за хо дів та на ла го джен ня оп ти ма ль них про це дур 
ко н т ро лю за їх ньою ді я ль ні с тю шля хом роз ро б ки та за твер джен ня на 
дер жа в но му і ре гі о на ль но му рі в нях від по ві д них про грам (на при клад, у 
2008 р. су ма зі бра них ко ш тів за спе ці а ль не ви ко ри с тан ня при ро д них ре-
сур сів на 6527,3 млн грн пе ре ви щи ла ви да т ки на охо ро ну на вко ли ш ньо-
го при ро д но го се ре до ви ща з дер жа в но го бю дже ту);

– збі ль ши ти но р ма ти ви еко ло гі ч них збо рів за за бру д нен ня на вко ли ш-
ньо го при ро д но го се ре до ви ща та ви ко ри с тан ня при ро д них ре сур сів до 
рі в ня, що іс нує в роз ви ну тих кра ї нах (до 20 %) та сфо р му ва ти ефе к ти в-
ний ме ха нізм їх стя г нен ня.

За вдан ня на се ре д ньо ст ро ко ву пе р с пе к ти ву:
– про ве с ти мо де р ні за цію очи с но го об ла д нан ня для ста ці о на р-

них дже рел ви ки дів на сам пе ред на під при єм с т вах ме та лу р гій но го та 
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10.6. Промислова політика як інструмент технологічної модернізації

ене р ге ти ч но го се к то рів про ми с ло во с ті. Сві то ва прак ти ка роз ви не них 
кра їн на оч но до во дить ре зуль та ти в ність та ких за хо дів. Те п ло ва ене р ге-
ти ка має за сто со ву ва ти і но ву тех но ло гію спа лю ван ня ву гіл ля, що дає 
змо гу зна ч но ско ро ти ти ви ки ди ок си дів азо ту та ре чо вин у ви гля ді су-
спен до ва них тве р дих ча с ти нок. Гір ни чо до бу в на й ву гі ль на про ми с ло-
вість має за сто со ву ва ти еко ло гі ч но при йн я ті тех но ло гії роз ро б ки ро до-
вищ, на при клад збір і ви ко ри с тан ня ша х т но го ме та ну;

– спри я ти як най шви д шо му за сто су ван ню но ві т ніх еко ло гі ч но зба-
ла н со ва них, ене р го- і ре сур со збе рі га ю чих тех но ло гій, ма ло ві д хо д них 
за мкну тих ви ро б ни чих ци к лів шля хом за про ва джен ня ці льо во го зво ро-
т но го фі нан су ван ня зі бра них ко ш тів у роз мі рі 30 % са ме то ва ро ви ро б ни-
кам- за б ру д ню ва чам для під три ман ня мо де р ні за ції під при ємств; 

– за без пе чи ти дер жа в не фі нан су ван ня ефе к ти в них ме то дів і роз ро-
бок з бу ді в ни ц т ву уста но вок очи с т ки га зо по ді б них шкі д ли вих ре чо вин 
з га зів (ок си дів азо ту, ок си ду ву г ле цю), що ви ді ля ють ся від ос но в них 
тех но ло гі ч них аг ре га тів те п ло еле к т ро ста н цій та гір ни чо -ме та лу р гій них 
ви ро б ництв;

– збі ль ши ти ви ко ри с тан ня від хо дів, як вто рин ної си ро ви ни, що є за-
ли ш ка ми кі н це во го спо жи ван ня у два ра зи, а та кож зме н ши ти утво рен ня 
не без пе ч них від хо дів у роз ра ху н ку на 1 млн грн ВВП до 2,75 кг;

– на сьо го дні ш ні очи с ні під при єм с т ва в кра ї ні пе ре бу ва ють у за не дба-
но му ста ні і дер жа ва не в змо зі в по в но му об ся зі фі нан су ва ти їх, то му 
по ви нна сти му лю ва ти до льо ву участь при ва т них під при ємств; 

– за лу чи ти для фі нан су ван ня за хо дів про ми с ло вої еко ло гії ко ш ти від 
про да жу квот на ви ки ди від про да жу ін шим кра ї нам або під при єм с т вам 
прав на ви ки ди за Кі от сь ким про то ко лом.

10.6. Про ми с ло ва по лі ти ка як ін стру мент тех но ло гі ч ної мо де р ні за ції
Про ми с ло ва по лі ти ка – це по лі ти ка уча с ті дер жа ви в на ці о на ль ній 

еко но мі ці, спря мо ва на на змі ну її стру к ту ри че рез ком плекс дер жа в них  
за хо дів з роз ви т ку ін ду с т рі а ль ної ба зи кра ї ни.
За вдан ня про ми с ло вої по лі ти ки:
– за без пе чен ня кон ку рен то сп ро мо ж но с ті;
– за без пе чен ня центра ль ної ро лі про ми с ло во с ті в еко но мі ці.
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Про ми с ло ва по лі ти ка по кли ка на за без пе чи ти: 
– еко но мі ч не зро с тан ня і роз ви ток, за йня тість, і до б ро бут;
– ре гу лю ван ня еко но мі ки в умо вах від су т но с ті до ста т ньої ри н ко вої 

мо ти ва ції для стру к ту р ної мо де р ні за ції про ми с ло во с ті;
– тех ні ч ний про грес, по лі ти ку осві ти та під го то в ки ка д рів, під три м ку 

НДДКР та но вих тех но ло гій;
– ре гу лю ван ня со ці а ль но- еко но мі ч но го жит тя та за без пе чен ня со ці-

а ль ної спра ве д ли во с ті (та ри ф на, ці но ва, по да т ко ва, со ці а ль на по лі ти ка)         
 Зміст про ми с ло вої по лі ти ки:
– ви зна чен ня чин ни ків  аде к ва т ної (для кон к ре т них умов) мо де лі еко-

но мі ч но го зро с тан ня;
– ви зна чен ня се к то рів і га лу зей, зда т них за без пе чи ти мо де р ні за цію 

еко но мі ки, уто ч ни ти роль ба зо вих се к то рів у мо де р ні за цій но му про це сі 
(ене р ге ти ка, по гли б ле на пе ре ро б ка при ро д них та па ли в но- ене р ге ти ч них 
ре сур сів, ме та лу р гія, аг ра р ний, бу ді ве ль ний та транс по р т ний ком пле к си;

– роз ро б ка про гре си в но го тех но ло гі ч но го об ла д нан ня для про ві д них 
се к то рів еко но мі ки;

– вста но в лен ня дже рел ре сур сів та об ме жень еко но мі ч но го зро с тан ня;
– фо р му ван ня ін стру ме н тів та се ре до ви ща для стру к ту р ної мо де р ні-

за ції еко но мі ки;
– виз на чен ня су б’єк тів еко но мі ч но го зро с тан ня, ор га ні за ція ефе к ти-

в ної ро бо ти з об ґру н ту ван ням та ре а лі за ці єю  пе р с пе к ти в них про е к тів.
Про ми с ло ва по лі ти ка по ви нна спри я ти ство рен ню гну ч кої си с те ми 

управ лін ня про ми с ло ві с тю.
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11.  СІЛЬ СЬ КЕ ГО С ПО ДАР С Т ВО 
В ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НІ ЕКО НО МІ Ч НО ГО 
ЗРО С ТАН НЯ

Сіль сь ке го с по дар с т во мо же ста ти дже ре лом ро с ту на ці о на ль ної еко-
но мі ки. Крім оче ви д ної ма с ш та б но с ті да ної га лу зі, її мо ж ли во с ті що до 
за без пе чен ня еко но мі ч но го зро с тан ня де мон струє по те н ці ал ри н ко вих 
і не ри н ко вих під га лу зей сіль сь ко го го с по дар с т ва, які сти му лю ють ви-
со кі те м пи зро с тан ня в ін ших се к то рах еко но мі ки за ра ху нок му ль ти-
плі ка ти в но го ефе к ту. Згі д но з оці н ка ми Сві то во го ба н ку, що ба зу ють ся 
на зі ста в лен ні по ка з ни ків ря ду кра їн сві ту, зро с тан ня ВВП, обу мо в ле не 
зро с тан ням сіль сь ко го го с по дар с т ва, що най ме н ше удві чі ефе к ти в ні ше 
спри яє ско ро чен ню бі д но с ті, ніж зро с тан ня ВВП, отри ма не за ра ху нок 
ін ших га лу зей. Шви д ке зро с тан ня сіль сь ко го го с по дар с т ва за ра ху нок 
впро ва джен ня ін но ва цій в ін сти ту цій ній сфе рі обу мо ви ло під ви щен ня 
про ду к ти в но с ті, при бу т ко во с ті і ста ло го роз ви т ку дрі б них се лян сь ких 
го с по дарств, що за без пе чи ло ма с ш та б не зни жен ня рі в ня бі д но с ті в се-
лах в остан ні ро ки в ба га тьох кра ї нах сві ту. 

11.1.  Чи виконує сіль сь ке го с по дар с т во Укра ї ни ро ль
ка та лі за то ра еко но мі ч но го роз ви т ку?

Ка пі та лі за ція і ті ньо вий ри нок зе м лі
Пі с ля 2004 р. в аг ра р но му се к то рі еко но мі ки спо сте рі га ють ся про це-

си, які ха ра к те ри зу ють но вий етап транс фо р ма цій них змін – ка пі та лі-
за ція аг ра р но го ви ро б ни ц т ва на ос но ві кон це н т ра ції сіль сь ко го с по дар-
сь кої зе м лі. Ці про це си є на с лід ком ри н ко во го ви рі в ню ван ня до хо ду на 
ка пі тал у рі з них сфе рах еко но мі ч ної ді я ль но с ті в умо вах не за ве р ше но-
с ті ін сти ту цій них транс фо р ма цій, що спо ну ка ло фо р му ван ня ті ньо во-
го ко н т ро лю над роз по ді лом сіль сь ко го с по дар сь ких зе мель та ті ньо во-
го ри н ку зе м лі. Про це си оре н ди зе м лі та ку пі в лі- про да жу роз ви ва ють ся 
сти хій но шля хом кон со лі да ції ве ли ких ма си вів зе мель сіль сь ко го с по-
дар сь ко го при зна чен ня в ру ках окре мих юри ди ч них і фі зи ч них осіб. На 
кон це н т ро ва них зе м лях за ра ху нок за лу чен ня ін ду с т рі а ль но го та то р го-
во- фі на н со во го ка пі та лу фо р му ють ся го ри зо н та ль но та ве р ти ка ль но ін-
те г ро ва ні, орі є н то ва ні на екс порт стру к ту ри, ін ко ли за ти пом зе ме ль них 
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11. Сіль сь ке го с по дар с т во В за без пе чен ні еко но мі ч но го зро с тан ня

ла ти фу н дій. З 2001 р. до по ча т ку 2009 р. кі ль кість го с по дарств, які ма-
ють у вла с но с ті й оре н ді по над 10 тис. га угідь, зро с ла більш ніж у три 
ра зи; пло ща угідь у їх во ло дін ні та ко ри с ту ван ні за цей самий пе рі од 
збі ль ши ла ся вче т ве ро; се ре д ній роз мір угідь у роз ра ху н ку на од не та ке 
го с по дар с т во зріс на 31 % і ни ні ста но вить май же 22 тис. га; кі ль кість 
під при ємств, які ма ють від 500 до 5 тис. га за цей пе рі од, по стій но зме-
н шу є ть ся. Ство рен ня над ве ли ких ко р по ра ти в них стру к тур має не од но-
зна ч ний вплив на си ту а цію не тіль ки в аг ра р но му се к то рі, а й на со ці а-
ль но- еко но мі ч ний роз ви ток дер жа ви: 

– екс по р т на орі є н та ція ве ли ко го то ва р но го сіль сь ко го с по дар сь ко го 
ви ро б ни ц т ва за крі п лює імідж Укра ї ни у сві ті як ни зь ко ро з ви нутої кра ї-
ни- ек с по р те ра си ро ви ни; 

– ті ньо ві обо ру д ки із зе м лею по си лю ють ко ру п цію та кри мі на ль не 
на пру жен ня, спо тво рю ють бю дже т ну під три м ку та но р ма ти в но- пра во ве 
ре гу лю ван ня роз ви т ку аг ра р но го се к то ру; 

– не ра ці о на ль на стру к ту ра ви ро б ни ц т ва та за про ва джен ня ін те н си-
в них тех но ло гій у ро с лин ни ц т ві при зво дить до ско ро чен ня за йня то с ті, 
по ру шен ня на у ко во об ґру н то ва них си с тем ве ден ня сіль сь ко го го с по дар-
с т ва, мо но ку ль ту ри за ції зе м ле роб с т ва, де гра да ції сіль госп угідь; 

– сти хій ність про це сів кон це н т ра ції зе м лі та сіль сь ко го с по дар сь ко го 
ви ро б ни ц т ва про во кує по гі р шен ня со ці а ль но- еко но мі ч но го ста но ви ща 
пе ре ва ж ної бі ль шо с ті сіль сь ко го на се лен ня, при зво дить до де ка пі та лі за-
ції осо би с тих се лян сь ких го с по дарств шля хом про да жу зе ме ль них ді ля-
нок, отри ма них у про це сі аг ра р ної ре фо р ми. В об хід ді ю чо го мо ра то рію 
на ку пі в лю- про даж зе м лі се ля нам до во дить ся про да ва ти зе м лю, від мо в-
ля ю чись від вла с но го при ва т но го го с по да рю ван ня чи во ло дін ня зе м лею, 
яке мо г ло б при не с ти в май бу т ньо му ви щі до хо ди; 

– де ка пі та лі за ція осо би с тих се лян сь ких го с по дарств вна слі док ви-
му ше но го роз про да жу ак ти вів при зво дить до об ме жен ня мо ж ли во с тей 
по до лан ня бі д но с ті та бло кує за про ва джен ня стра те гій еко но мі ч но го 
роз ви т ку на ос но ві за лу чен ня по те н ці а лу дрі б но то ва р но го сіль сь ко го 
го с по дар с т ва.

Ви ро б ни ц т во
За 2001–2005 рр. ва ло ва про ду к ція га лу зі збі ль ши ла ся на 10 %, за 

2006–2009 рр. – ще на 12,6 %. На віть в умо вах роз го р тан ня кри зо вих 
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11.1. Чи виконує сіль сь ке го с по дар с т во Укра ї ни ро ль ка та лі за то ра ...

явищ 2008–2009 рр. бу ло збе ре же но по зи ти в ну ди на мі ку роз ви т ку ви-
ро б ни ц т ва. У 2008 р. сіль сь ке го с по дар с т во ви пе ре джа ло всі га лу зі на-
ці о на ль ної еко но мі ки за те м па ми зро с тан ня ви пу с ку то ва рів і ство рен ня 
ва ло вої до да ної ва р то с ті. За під су м ка ми 2009 р. об ся ги сіль сь ко го с по-
дар сь ко го ви ро б ни ц т ва зро с ли ще на 0,1 %, у то му чи с лі у сіль сь ко го-
с по дар сь ких під при єм с т вах ви ро б ни ц т во ско ро ти ло ся на 0,6 %, у го с-
по дар с т вах на се лен ня – зро с ло на 0,6 %. Сіль сь ке го с по дар с т во ста ло 
єди ною га лу з зю ма те рі а ль но го ви ро б ни ц т ва, в якій спо сте рі га ло ся зро-
с тан ня ВДВ (0,2 %), від по ві д но зро с ла і йо го ча с т ка у ВВП (до 8,2 %). 

За вдя ки по кра щен ню кор мо вої ба зи від бу ва єть ся по сту по ве від но в-
лен ня тва рин ни ц т ва. Як що об ся ги ро с лин ни ць кої про ду к ції по рі в ня но з 
2008 р. ско ро ти ли ся на 2,4 %, то тва рин ни ц т во зро с ло на 4,2 % за ра ху нок 
на сам пе ред сіль сь ко го с по дар сь ких під при ємств, де те м пи зро с тан ня ста-
но ви ли 110,1 %. Вод но час спостерігається ско ро чен ня по го лі в’я ВРХ (на 
5,0 %) та ви ро б ни ц т ва мо ло ка (на 1,3 %), при чо му остан ньо го – у го с по-
дар с т вах на се лен ня, які є ос но в ним ви ро б ни ком да но го ви ду про ду к ці ї. 

За по пе ре дні ми оці н ка ми Мі ні с тер с т ва аг ра р ної по лі ти ки, які не вра-
хо ву ють за га ль ний стан сіль сь ко го с по дар сь ких куль тур пі с ля зи мі в лі, 
пе ред ба ча єть ся, що у 2010 р. по рі в ня но з 2009 р. ва ло ва про ду к ція сіль-
сь ко го го с по дар с т ва зро с те на 2,8 % (тоб то до 107 млрд грн), ви ро б ни-
ц т во зе р на ста но ви ти ме 39–48 млн т (про ти 46 млн т), а ви ро б ни ц т во 
про ду к ції тва рин ни ц т ва збі ль шить ся на 3–4 %.

Ра зом з тим не об хід но від зна чи ти, що по зи ти в ні ре зуль та ти, про де-
мо н с т ро ва ні сіль сь ко го с по дар сь ким ви ро б ни ц т вом, є не так на с лід ком 
фо р му ван ня ста лої ос но ви еко но мі ч но го зро с тан ня га лу зі, як обу мо в ле-
ні бі льш- менш спри я т ли ви ми по го д ни ми умо ва ми. Та кож ва р то під кре-
с ли ти, що за зна че не зро с тан ня сіль сь ко го с по дар сь ко го ви ро б ни ц т ва не 
спра ви ло іс то т но го по зи ти в но го впли ву на до б ро бут бі ль шо с ті жи те лів 
кра ї ни – сіль сь ких чи мі сь ких спо жи ва чів про до во ль с т ва, ці ни на яке у 
2009 р. по рі в ня но з 2008 р. зро с ли на 12 %. 

Не спри я т ли вий роз ви ток си ту а ції у сфе рі сіль сь ко го с по дар сь ко го ви-
ро б ни ц т ва мо же спро во ку ва ти на сам пе ред іс то т не по гі р шен ня у 2009 р. 
по рі в ня но з по пе ре днім ро ком фі нан со вих по ка з ни ків га лу зі (за га ль на 
бю дже т на під три м ка сіль сь ко го го с по дар с т ва зме н ши ла ся на тре ти ну, 
об сяг кре ди тів ста но вив 29 %, у то му чи с лі на піль го вих умо вах – ли ше 
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17 %, а від со т ко ві ста в ки за кре ди та ми ба н ків іс то т но зро с ли і ста но ви ли 
від 16 до 39 % рі ч них, по да т ко ві пла те жі до Зве де но го бю дже ту від сіль сь-
ко го го с по дар с т ва зро с ли на 10 %, від ха р чо вої про ми с ло во с ті – у пів то ра 
ра за, зни зи ли ся й об ся ги ін ве с ти цій у сіль сь ке го с по дар с т во: за по пе ре-
дні ми роз ра ху н ка ми во ни ста но ви ли ли ше 48 % рі в ня 2008 р.) та ско ро-
чен ня єм но с ті вну т рі ш ньо го про до во ль чо го ри н ку вна слі док зме н шен ня 
ре а ль них до хо дів на се лен ня, які у 2009 р. зни зи ли ся май же на 10 %. 

Ва ж кий фі нан со вий стан бі ль шо с ті го с по дарств є на с лід ком у то му 
чи с лі мо но по лі за ції ве ли ким трей дер сь ким ка пі та лом ка на лів про су-
ван ня про ду к ції до кі н це во го спо жи ва ча, у ре зуль та ті чо го го с по дар с т ва 
оде р жу ють ці ну на 20 % ме н шу, ніж фе р мер єв ро пей сь кої кра ї ни, який 
ре а лі зує про ду к цію че рез свій ко о пе ра тив. Осо б ли во кри ти ч на си ту а ція 
скла ла ся на зе р но во му ри н ку, де мо но по ль не ста но ви ще на ле жить при-
ва т ним іно зе м ним ком па ні ям та ство ре ним ни ми укра ї н сь ким ре зи де н-
там. У ре зуль та ті від су т но с ті дер жа в но го трей де ра з екс по р ту й ім по р ту 
зе р но вих куль тур вну т рі шній ри нок зе р на по вні с тю ко н т ро лю єть ся ци-
ми між на ро д ни ми ком па ні я ми. Ри н ко ва вла да іно зе м них ком па ній, що 
є най бі ль ши ми екс по р те ра ми укра ї н сь ко го зе р на, на дає їм мо ж ли вість 
ску по ву ва ти зе р но за ни зь ки ми ці на ми1. По су ті дер жа в на під три м ка 
ві т чи з ня но го ви ро б ни ка че рез за ни же ну ці ну ре а лі за ції та ком пе н са цію 
ПДВ пе ре хо дить іно зе м ним ком па ні ям.

Орі є н та ція оре н да то рів- пі д п ри ємств, зо к ре ма аг ро хо л ди н гів, на зо-
в ні ш ні ри н ки при зво дить до по си лен ня мо но то ва р но с ті ви ро б ни ц т ва і 
ви ті с нен ня із сі во змін тру до мі с т кої ро с лин ни ць кої і тва рин ни ць кої про-
ду к ції, яка фо р мує 2/3 спо жи в чо го про до во ль чо го ко ши ка гро ма дян кра ї-
ни. Від бу ва єть ся про цес роз ба ла н су ван ня мі с це вих аг ра р них ком пле к сів 
і про до во ль чих ри н ків, зро с тає ча с т ка ім по р ту у вну т рі ш ньо му спо жи-
ван ні ва ж ли вих ви дів про до во ль чих то ва рів. 

Від су т ність ри н ко вої ін фра стру к ту ри та по лі ти ки під три м ки збу то-
вих ко о пе ра ти вів стри мує рух про ду к ції до спо жи ва ча від осо би с тих се-
лян сь ких го с по дарств, зни жує їх то ва р ність та ін ве с ти цій ні мо ж ли во с ті 
роз ши рен ня ви ро б ни ц т ва. 

Се к тор го с по дарств на се лен ня
Се к тор упро довж всьо го пе рі оду ри н ко вих транс фо р ма цій, не 

отри му ю чи прак ти ч но ні якої фі нан со вої під три м ки від дер жа ви, 
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за без пе чу вав ви ро б ни ц т во по над по ло ви ни, а в окре мі ро ки – до двох 
тре тин ва ло вої про ду к ції сіль сь ко го го с по дар с т ва. Го с по дар с т ва на се-
лен ня є ос но в ни ми по ста ча ль ни ка ми про ду к ції ма со во го по всяк ден но го 
спо жи ван ня на вну т рі шній про до во ль чий ри нок. У 2008 р. ни ми ви ро б-
ля ло ся: 82 % мо ло ка, 52 % м’я са, 78 % во в ни, 97 % ме ду, 98 % кар то плі, 
86 % ово чів, 85 % пло дів і ягід. Окрім цьо го, го с по дар с т ва на се лен ня 
ви ко ну ють ва ж ли ві су с пі ль ні фу н к ції: са мо за бе з пе чен ня про ду к та ми 
ха р чу ван ня, са мо зай ня то с ті гро ма дян, фо р му ван ня до хо дів до мо го с по-
дарств, еко но мі ч ної ба зи роз ви т ку сіль сь ких те ри то рій, со ці а ль ної ба зи 
від тво рен ня се лян с т ва то що.

Ри н ко ві транс фо р ма ції в се ре до ви щі го с по дарств на се лен ня пі с ля 
2000 р. су про во джу ва лись зна ч ною ди фе ре н ці а ці єю цих го с по дарств за 
роз мі ра ми і ха ра к те ром ді я ль но с ті: 26 % – на бу ли то ва р но го спря му ван-
ня, 40 % – має змі ша ний (спо жи в чо- то ва р ний) ха ра к тер, 34 % – ви клю ч-
но спо жи в чий ха ра к тер (зо всім не про да ють ви ро б ле ну про ду к цію). 

Спо тво ре на стру к ту ра за йня то с ті
Об ся ги за йня то с ті від но с но не ве ли кі і по стій но зме н шу ють ся, чи се ль-

ність на й ма них пра ців ни ків (бли зь ко 1 млн осіб) на сіль сь ко го с по дар сь-
ких під при єм с т вах та за ви ще на кі ль кість ви му ше но за йня тих в осо би с тих 
се лян сь ких го с по дар с т вах. Іс то т не зву жен ня мо ж ли во с тей при кла дан ня 
пра ці ста ло на с лід ком ско ро чен ня ви ро б ни чо- со ці а ль ної сфе ри в се лі: 
кі ль кість ви ро б ни чих об’ єк тів не аг ра р но го про фі лю за остан нє де ся-
ти річ чя зме н ши ла ся в три ра зи, у по ло ви ні сіл не роз та шо ва но жо д них 
ви ро б ни чих об’ єк тів. Рі вень за ре є с т ро ва но го без ро біт тя сіль сь ко го на се-
лен ня – 5 % у 2008 р. за ни же ний і не від по ві дає фа к ти ч но му. 

За вкрай не спри я т ли вої кон’ ю н к ту ри на ри н ку пра ці в се лі ма с ш та б-
ною ста ла ма я т ни ко ва тру до ва мі г ра ція та за йня тість у не фо р ма ль но му 
се к то рі еко но мі ки. У 2008 р. ко ж на дру га осо ба се ред сіль сь ко го на се-
лен ня бу ла за йня та в не фо р ма ль но му се к то рі, то ді як се ред мі сь ко го – 
ли ше ко ж на де ся та. Сіль сь ко го с по дар сь ке ви ро б ни ц т во за ли ша єть ся пе-
ре ва жа ю чим ви дом ді я ль но с ті не фо р ма ль но го се к то ру еко но мі ки – для 
72,2 % усіх за йня тих у цьо му се к то рі. У 2008 р. 51 % сіль сь ко го на се-
лен ня бу ло за йня то най про с ті ши ми про фе сі я ми. На ва н та жен ня ква лі фі-
ко ва них ро бі т ни ків сіль сь ко го та лі со во го го с по дарств на од не ві ль не 
ро бо че мі с це у 2008 р. ся г ло 53 осіб. 
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Де гра да ція люд сь ко го ка пі та лу се ла
Від бу ва єть ся по сту по ва де гра да ція люд сь ко го ка пі та лу се ла: ін те г ра-

ль на йо го оці н ка, яка по єд нує чо ти ри ос но в ні ак ти ви (вік, осві ту, здо ро-
в’я і до свід ро бо ти) зни зи лась на 3 % про тя гом 2001–2008 рр. Не га ти в ні 
те н де н ції у фо р му ван ні люд сь ко го ка пі та лу се ла по си лює не ефе к ти в-
ність ви ко ри с тан ня дер жа в них ко ш тів на роз ви ток аг ра р ної осві ти. Що-
ро ку по над 100 тис. сту де н тів на вча ють ся за дер жа в ним за мо в лен ням, 
об сяг ви да т ків дер жа в но го бю дже ту на аг ра р ну осві ту та під ви щен ня 
ква лі фі ка ції пе ре ви щує 2,5 млрд грн. Од нак пе ре ва ж на бі ль шість під го-
то в ле них ка д рів не по ве р та єть ся в сіль сь ку мі с це вість. Не зва жа ю чи на 
це, ви да т ки на ці за хо ди не ско ро чу ють ся, пла ну ван ня по тре би у ква лі-
фі ко ва них ка д рах для се ла від бу ва єть ся за ві р ту а ль ни ми по ка з ни ка ми, а 
за кла ди аг ра р ної осві ти за бю дже т ні ко ш ти го ту ють люд сь кий ка пі тал 
для ін ших га лу зей еко но мі ки. Три ва ле по гі р шен ня ста ну люд сь ко го ка-
пі та лу се ла при зве ло до то го, що по над 40 % на се лен ня про жи ває в бі д-
но с ті. Цей по ка з ник ви гля да ти ме ще гі р ше, як що бра ти до ува ги не мо не-
та р ні кри те рії бі д но с ті, та кі як від су т ність ін фра стру к ту ри, над зви чай но 
об ме же ний до ступ до но вих знань, те ле ко му ні ка цій, за кла дів си с те ми 
охо ро ни здо ро в’я. Мо де лі сіль сь кої бі д но с ті в Укра ї ні від рі з ня ють ся від 
ши ро ко роз по всю дже них сві то вих мо де лей: бі д ність іс нує в умо вах роз-
ви не ної аг ро ін ду с т рії, ви со ко го рі в ня аг ра р ної осві ти та від но с но ни зь-
ко го офі цій но го рі в ня без ро біт тя на се лі (5 %). При чи ною та ко го яви ща 
є не до с ко на лість пе ре роз по ді лу ре сур сів та ре а лі за ції мо ж ли во с тей у 
про це сі транс фо р ма цій них змін в аг ра р но му се к то рі.

Про гно з ні оці н ки роз ви т ку си ту а ції
Як що кра ї на роз ви ва єть ся за ра ху нок ли ше від но в лен ня ве ли кого то-

ва р но го ви ро б ни ц т ва в аг ра р но му се к то рі та пе ре роз по ді лу тру до вих ре-
сур сів на ко ристь зро с тан ня в не сіль сь ко го с по дар сь ких се к то рах, це при-
зво дить до тру до вої мі г ра ції, кон це н т ра ції бі д но с ті в сіль сь кій мі с це во с ті, 
спри яє зро с тан ню роз ри ву в рі в ні до хо дів між мі с том і се лом, що зу мо в-
лює по лі тич ну на пру же ність і не ста бі ль ність в еко но мі ч но му зро с тан ні. 

До ся г нен ня ці лей еко но мі ч но го роз ви т ку за ра ху нок сіль сь ко го го-
с по дар с т ва ба зу єть ся на за са дах сіль сь ко го роз ви т ку, дрі б но то ва р но го 
сіль сь ко го с по дар сь ко го ви ро б ни ц т ва, орі є н то ва но го на вну т рі шні про-
до во ль чі ри н ки. Ди на мі ч ний сіль сь кий роз ви ток мо же за без пе чи ти еко-
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но мі ч не зро с тан ня на ос но ві під ви щен ня до хо дів не за хи ще них верств 
на се лен ня, спри я ти зна ч но му ско ро чен ню сіль сь кої бі д но с ті. На оч ним 
прак ти ч ним до ка зом ро лі сіль сь ко го го с по дар с т ва як ос но в но го ін стру-
ме н та ско ро чен ня бі д но с ті Сві то вий банк вва жає при клад Ки таю, де 
стрі м ке зро с тан ня дрі б но то ва р но го аг ра р но го ви ро б ни ц т ва за 20 ро ків 
спри я ло зни жен ню сіль сь кої бі д но с ті з 53 % в 1981 р. до 8 % у 2001 р. 

У 2010 р., як і в се ре д ньо ст ро ко вій пе р с пе к ти ві, ве ли ко то ва р не ви ро б-
ни ц т во в аг ра р ній сфе рі збе ре же свою зна чу щість. Ра зом з тим три ва ти ме 
де гра да ція се ла як се ре до ви ща жит тє ді я ль но с ті укра ї н сь ко го су с пі ль с т ва 
та со ці а ль ної і при ро до ре су р с ної ба зи роз ви т ку еко но мі ки, пе ре д у сім аг-
ра р но ї. Це по в’я за но з на ла ш то ва ні с тю аг ро ін ду с т рі а ль ної «е лі ти» і ви ра-
з ни ків її ін те ре сів в усіх гі л ках вла ди до по да ль шо го ви зи с ку ван ня при-
ро д них і люд сь ких ре сур сів сіль сь кої мі с це во с ті, вста но в лен ня ко н т ро лю 
над ве ли ки ми пло ща ми сіль сь ко го с по дар сь ких угідь з ме тою їх по да ль-
шо го ску по ву ван ня, що при кри ва єть ся на ро щу ван ням об ся гів ви ро б ни ц т-
ва для отри ман ня лі дер с т ва на сві то во му ри н ку зе р на то що. 

За йня тість в аг ра р но му се к то рі про до в жу ва ти ме ско ро чу ва ти ся, що є 
об’ єк ти в ним на с лід ком за зна че них ви ще про це сів у сіль сь ко го с по дар сь-
ко му ви ро б ни ц т ві. Від по ві д но до сфо р мо ва них те н де н цій зме н шу ва ти-
меть ся й за га ль на за йня тість у сіль сь кій мі с це во с ті. Три ва ти ме де гра да-
ція люд сь ко го ка пі та лу се ла.

На с лід ком та ко го роз ви т ку по дій у кі н це во му під су м ку мо же бу ти ос-
та то ч не роз орен ня сіль сь ких до мо го с по дарств, втра та са мо за бе з пе че но-
с ті кра ї ни тра ди цій ною про до во ль чою про ду к ці єю, зро с тан ня со ці а ль-
но го на пру жен ня в су с пі ль с т ві, еко ло гі ч на та де мо гра фі ч на ка та с т ро фа.

11.2.  Не від кла д ні за хо ди що до пе ре орі є н та ції 
сіль сь ко го го с по дар с т ва у 2010 р.

• Фі нан су ван ня про гра ми ефе к ти в но го роз ви т ку тва рин ни ц т ва.
• Аг ро про ми с ло ві ко р по ра ти в ні стру к ту ри ма ють бу ти по ста в ле ні в 

та кі умо ви, за яких еко но мі ч ний ефект від ма с ш та бу ви ро б ни ц т ва не ви-
лу ча в ся б із се ла, а спря мо ву ва в ся б на мі с це вий роз ви ток, а по ру шен ня 
аг ро еко ло гі ч них ви мог го с по да рю ван ня за гро жу ва ло б їм ба н к рут с т вом. 

• Пе ре орі є н ту ва ти си с те му дер жа в ної під три м ки аг ра р но го ви ро б ни-
ц т ва на сти му лю ван ня ви ро б ни ків, орі є н то ва них не на гло ба ль ні, а на 
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мі с це ві про до во ль чі ри н ки; збе ре г ти про гра ми піль го во го кре ди ту ван ня 
та пря мих ви плат на го ло ву та ге к тар – «жо в тий» ко шик.

• Сфо р му ва ти си с те му дер жа в но го спри ян ня роз ви т ку го с по дарств 
на се лен ня, які є про ду це н та ми су с пі ль них благ, що дає їм під ста ви на 
отри ман ня дер жа в них суб си дій. За хо ди спри ян ня по ви нні вклю ча ти: по-
ліп шен ня ін сти ту ці о на ль но го се ре до ви ща роз ви т ку ма лих форм го с по-
да рю ван ня в сіль сь ко му го с по дарстві; за лу чен ня го с по дарств на се лен ня 
до про грам дер жа в ної під три м ки аг ра р но го се к то ру і сіль сь ко го роз ви-
т ку; за охо чен ня осо би с тих се лян сь ких го с по дарств до на бут тя ста ту су 
су б’єк тів під при єм ни ць кої ді я ль но с ті.

• Пе ре йти від держ за мо в лен ня на під го то в ку ву зь ко про фі ль них спе ці-
а лі с тів до під го то в ки фе р ме рів з чле нів сіль сь ких сі мей за ре ко ме н да ці єю 
сіль сь ких гро мад на кон ку р с ній ос но ві, що вклю ча ти ме отри ман ня гра н ту 
на по га шен ня ви трат на на вчан ня та піль го ве кре ди ту ван ня ос но в ної ді-
я ль но с ті пі с ля йо го за кін чен ня. За про ва ди ти ін сти ту цій ну си с те му мо ні-
то ри н гу, кон су ль та цій ної під три м ки та ко н т ро лю ці льо во го ви ко ри с тан ня 
ко ш тів гра н ту. 

• Пе ре орі є н ту ва ти за де к ла ро ва ну Дер жа в ну ці льо ву про гра му ста ло-
го роз ви т ку сіль сь ких те ри то рій на пе рі од до 2020 р. на до ся г нен ня ці-
лей люд сь ко го роз ви т ку: зни жен ня бі д но с ті; за без пе чен ня про ду к ти в ної 
за йня то с ті; під ви щен ня ста н да р тів здо ро во го спо со бу жит тя; під ви щен-
ня які с них ха ра к те ри с тик пра ців ни ків у сіль сь кій мі с це во с ті, їх са мо-
стій но с ті, від по ві да ль но с ті, іні ці а ти в но с ті то що. 

• Роз ро би ти й схва ли ти На ці о на ль ний ко декс ста ло го аг ро го с по да рю-
ван ня, пе ред ба че ний у Дер жа в ній ці льо вій про гра мі роз ви т ку укра ї н сь-
ко го се ла на пе рі од до 2015 р., вне с ти до За ко ну Укра ї ни «Про дер жа в ну 
під три м ку сіль сь ко го го с по дар с т ва Укра ї ни» від 2004 р. но р му, згі д но з 
якою до три ман ня ба зо вих ви мог і ста н да р тів Ко де к су ста ло го аг ро го с по-
да рю ван ня є обо в’я з ко вою умо вою на дан ня сіль сь ко го с по дар сь ким то ва-
ро ви ро б ни кам будь- якої дер жа в ної фі нан со вої до по мо ги в ме жах чин них 
ці льо вих про грам; для ко н т ро лю за до три ман ням Ко де к су ста ло го аг ро го-
с по да рю ван ня ство ри ти в стру к ту рі Мі ні с тер с т ва аг ра р ної по лі ти ки Укра-
ї ни та йо го ре гі о на ль них управ лінь Ін спе к цію з ау ди ту і мо ні то ри н гу.  

• Роз по ча ти кон се р ва цію де гра до ва них ма ло про ду к ти в них сіль госп-
зе мель. За ко но да в чо за твер дже на но р ма пе ред ба чає від ве ден ня під кон-
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се р ва цію із за лу жен ням і за лі сен ням 2,3 млн га; уче ни ми об ґру н то ву єть-
ся не об хід ність ви лу чен ня з ін те н си в но го об ро бі т ку 5–12 млн га. Ни ні ці 
про це си від бу ва ють ся сти хій но шля хом са мо ві ль но го за ли шен ня ко ри с-
ту ва ча ми і вла с ни ка ми зе м лі без об ро бі т ку. 

11.3. Пріо ри те т ні на пря ми дій
• Ви зна ти, що сіль сь кий роз ви ток – це роз ви ток лю ди ни, а по до лан ня 

бі д но с ті на се лі по чи на єть ся з фо р му ван ня умов і зда т но с тей сіль сь ко го 
на се лен ня ви рі шу ва ти свої вла с ні про бле ми. Для до ся г нен ня ці єї ме ти:

– за по ча т ку ва ти роз ро б лен ня ос но в них за сад по лі ти ки, ін сти ту цій но-
го се ре до ви ща та ме ха ні з мів сіль сь ко го роз ви т ку на ба зі гро мад;

– ви о к ре ми ти в аг ра р ній по лі ти ці два вза є мо по в’я за ні на пря ми – сіль-
сь ко го с по дар сь ке ви ро б ни ц т во і сіль сь кий роз ви ток – та за про ва ди ти ін-
сти ту цій ні ме ха ні з ми їх ре а лі за ції; 

– ви о к ре ми ти сіль сь кі ас пе к ти у скла ді ре гі о на ль ної, со ці а ль ної, ре-
гу ля то р ної та ін ших ви дів со ці а ль но- еко но мі ч ної по лі ти ки дер жа ви і за-
без пе чи ти ко ор ди на цію їх ре а лі за ції на уря до во му рі в ні.

• Під три ма ти об’ єд нан ня вла с ни ків зе ме ль них ді ля нок в не ко ме р цій ні 
ор га ні за цій но- пра во ві фо р ми, що да дуть мо ж ли вість під ви щи ти то ва р-
ність ви ро б ни ц т ва та ін ве с ти цій ні мо ж ли во с ті ви ро б ни ків про ду к ції;

• Ство ри ти за уча с тю дер жа ви на ці о на ль ну ме ре жу оп то вих сіль сь ко-
го с по дар сь ких ри н ків ко му на ль ної вла с но с ті з до сту п ни ми для дрі б них 
то ва ро ви ро б ни ків по слу га ми.

• Ре а лі зу ва ти уря до ві про гра ми з під три м ки ор га ні за ції ви ро б ни ка ми 
усіх форм го с по да рю ван ня ко о пе ра ти в них ка на лів збу ту сіль госп си ро-
ви ни та про ду к тів її пе ре ро б ки на вну т рі ш ньо му і на зо в ні ш ньо му ри н-
ках від по ві д но до сві то вої прак ти ки, що є ва ж ли вим фа к то ром зме н шен-
ня ви трат на ма р ке тинг і збі ль шен ня при бу т ку ви ро б ни ків.

• Під три ма ти фо р му ван ня ко о пе ра ти в ної си с те ми кре ди ту ван ня сіль-
сь ко го го с по дар с т ва як фо р ми зде ше в лен ня і під ви щен ня до сту п но с ті 
за лу чен ня кре ди т них ре сур сів у га лузь.

• За про ва ди ти си с те му ад ре с ної про до во ль чої до по мо ги най більш 
ну ж ден ним вер с т вам на се лен ня для за по бі ган ня ско ро чен ню єм но с ті 
про до во ль чо го ри н ку. 
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11.4. Біо ене р ге ти ка для сіль сь ко го роз ви т ку
Біо ене р ге ти ч не сіль сь ке го с по дар с т во мо же за без пе чи ти ре а лі за цію 

до да т ко вих мо ж ли во с тей люд сь ко го роз ви т ку на се лі, на сам пе ред у під-
ви щен ні до хо дів дрі б них та се ре д ніх то ва ро ви ро б ни ків за ра ху нок ви-
ро щу ван ня ви со ко ре н та бе ль них ене р ге ти ч них куль тур та їх пе ре ро б ки 
на вла с них по ту ж но с тях; ство рен ня но вих ро бо чих місць на біо інду ст -
рі а ль них за во дах у сіль сь кій мі с це во с ті; збі ль шен ня об ся гів де ше вих, 
від но в лю ва них ене р го ре су р сів для за до во лен ня по треб як сіль сь ких до-
мо го с по дарств, так і аг ро про до во ль чо го ком пле к су в ці ло му.

Су час ні те н де н ції у біо ене р ге ти ч но му сіль сь ко му го с по дар с т ві де-
мон стру ють кон це н т ра цію до хо дів від ви ро б ни ц т ва ене р ге ти ч ної си ро-
ви ни в орі є н то ва них на екс порт ве ли ко зе ме ль них стру к тур, що не за-
без пе чує ні збі ль шен ня до хо дів, ні під ви щен ня за йня то с ті сіль сь ко го 
на се лен ня. У ря ді та ких стру к тур до ро бо ти за лу ча єть ся де ше ва ро бо ча 
си ла ви хі д ців зі Схо ду (Ки таю), що ство рює пе в ні за гро зи за йня то с ті, 
за се лен ню та тра ди цій но му спо со бу жит тя на цих те ри то рі ях. Ін шу про-
бле му ста но в лять еко ло гі ч ні на с лід ки ін те н си в ної ві т чи з ня ної біо еко но-
мі ки: по гі р шен ня яко с ті ґру н тів уна слі док по ру шен ня сі во змі ни; про су-
ван ня транс ген них куль тур як си ро ви ни для біо па ли ва. 

Для за по бі ган ня не га ти в ним су с пі ль ним на с лід кам від біо ене р ге ти ч-
но го сіль сь ко го го с по дар с т ва не об хід но здій с ни ти:

– за про ва джен ня на ре гі о на ль но му рі в ні ін сти ту цій ної си с те ми мо ні-
то ри н гу та ре гу лю ван ня еко ло го бе з пе ч но го ви ро щу ван ня ене р ге ти ч них 
куль тур із за сто су ван ням гео ін фо р ма цій них тех но ло гій, що на дасть мо-
ж ли вість отри му ва ти до сто ві р ну ін фо р ма цію що до ви ко ри с тан ня транс-
ген них куль тур і ста ну зе мель та за про ва джу ва ти аде к ва т ні ре гу ля то р ні 
за хо ди з бо ку дер жа ви; 

– роз ро б ку за хо дів дер жа в ної під три м ки ло ка ль ної біо ін ду с т рії для 
роз ви т ку мі с це вих іні ці а тив що до ор га ні за ції пе ре ро б них по ту ж но с тей 
у сіль сь кій мі с це во с ті дрі б но то ва р ни ми ви ро б ни ка ми біо си ро ви ни, що 
за без пе чу ва ти ме ра ці о на ль не роз та шу ван ня за во дів, їх те ри то рі а ль ну 
на бли же ність до дже рел си ро ви ни, а та кож спри я ти ме зни жен ню рі в ня 
бі д но с ті та ди ве р си фі ка ції до хо дів сіль сь ких ме ш ка н ців.
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11.5.  Роз ви ток ри н ку зе м лі з ме тою за хи с ту на ці о на ль них 
ін те ре сів у ра ці о на ль но му ви ко ри с тан ні зе м лі 
і вста но в лен ні спра ве д ли вих су с пі ль них від но син на ос но ві 
об ме жен ня пра ва зе ме ль ної вла с но с ті кон сти ту цій ним, 
ци ві ль ним та зе ме ль ним за ко но дав ст вом

Не за ве р ше ність ін сти ту цій них транс фо р ма цій у фо р му ван ні ри н ку 
зе м лі на ос но ві за га ль но ви зна них прин ци пів: при ва т ної вла с но с ті на зе-
м лю, за ко но да в чо за хи ще но го пра ва оре н ди зе м лі та ві ль но го пе ре хо ду 
прав вла с но с ті на зе м лю від од но го су б’єк та ри н ку до ін шо го шля хом 
ку пі в лі- про да жу – при зве ла до фо р му ван ня ті ньо во го ко н т ро лю над роз-
по ді лом сіль сь ко го с по дар сь ких зе мель та ті ньо вої ку пі в лі- про да жу зе м-
лі. З то ч ки зо ру на у ко во го за без пе чен ня ці про бле ми роз в’я за ні. Пи тан ня 
не ви рі шу єть ся че рез від су т ність від по ві д ної по лі тич ної во лі.

Не від кла д ні ре фо р ми:
У 2010 р. здій с ни ти ряд за хо дів, спря мо ва них на лі к ві да цію ті ньо во го 

ри н ку ку пі в лі- про да жу зе мель сіль сь ко го с по дар сь ко го при зна чен ня, для 
цьо го:

– ви зна чи ти ос но в ним су б’єк том дер жа в но го ре гу лю ван ня ри н ку 
сіль сь ко го с по дар сь ких зе мель від по ві д но до за без пе чен ня та за хи с ту су-
с пі ль них ін те ре сів Мі ні с тер с т во аг ра р ної по лі ти ки Укра ї ни;

– здій с ни ти су ціль ну ін ве н та ри за цію зе мель сіль сь ко го с по дар сь ко го 
при зна чен ня і за про ва ди ти на ці о на ль ну еле к т ро нну си с те му зе ме ль но го 
ка да с т ру, як обо в’я з ко ву умо ву фу н к ці о ну ван ня про зо ро го і ци ві лі зо ва-
но го ри н ку ку пі в лі- про да жу зе м лі;

– при йн я ти окре мий За кон Укра ї ни «Про ри нок зе мель сіль сь ко го с по-
дар сь ко го при зна чен ня», у яко му:

а) ви зна ти, що при ва т на вла с ність на сіль сь ко го с по дар сь кі угід дя – це 
не аб со лю т не пра во, а со ці а ль не зо бо в’я зан ня пе ред су с пі ль с т вом що до:

♦ за без пе чен ня до сту пу до зе м лі як за со бу  іс ну ван ня зна ч ної ча с ти ни 
сіль сь ко го на се лен ня, яке фо р мує яд ро (ос но ву) сіль сь ких гро мад – тво-
р ців ло ка ль них еко со ці о си с тем; 

♦ збе ре жен ня  го с по дарств сі мей но го ти пу, як ос но ви сіль сь ко го укла-
ду жит тя, хлі бо роб сь кої куль ту ри зе м ле роб с т ва і тра ди цій них знань;

♦ убез пе чен ня су с пі ль с т ва від не га ти в них на с лід ків на ду р ба ні за ції, 
со ці а ль них про блем на ри н ку пра ці і де гра да ції сіль сь ких те ри то рій;
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б) вста но ви ти, що су б’єк том пра ва при дбан ня зе мель сіль сь ко го с по-
дар сь ко го при зна чен ня у при ва т ну вла с ність мо жуть бу ти ли ше сіль сь кі 
жи те лі (фі зи ч ні осо би);

в) об ме жи ти роз мі ри на бут тя сіль сь ко го с по дар сь ких угідь у при ва т ну 
вла с ність та ви зна чи ти ос но в ні прин ци пи ці но у т во рен ня на зе м лі сіль-
сь ко го с по дар сь ко го при зна чен ня;

г) за про ва ди ти лі це н зу ван ня сіль сь ко го с по дар сь кої ді я ль но с ті як обо-
в’я з ко ву умо ву на бут тя пра ва вла с но с ті на зе м лю фі зи ч ни ми осо ба ми і 
пра ва ко ри с ту ван ня фі зи ч ни ми і юри ди ч ни ми осо ба ми;

д) ле га лі зу ва ти дер жа в ну ін сти ту цію (аге нт с т во) з фу н к ці я ми ре гу лю-
ван ня ри н ку зе м лі від по ві д но до прак ти ки кра їн з ри н ко вою еко но мі кою;

е) ви зна чи ти дже ре ло та роз ро би ти ме ха ні з ми до в го стро ко во го (20–
30 ро ків) піль го во го кре ди ту ван ня ку пі в лі зе м лі сіль сь ки ми жи те ля ми за 
під три м ки дер жа ви;

є) усі уго ди що до пе ре ус ту п ки пра ва вла с но с ті на сіль сь ко го с по дар-
сь кі угід дя, які бу ли укла де ні до при йн ят тя За ко ну Укра ї ни «Про ри нок 
зе мель сіль сь ко го с по дар сь ко го при зна чен ня».

• При ве с ти у від по ві д ність з по ло жен ня ми цьо го За ко ну; 
• При йн я ти За кон Укра ї ни «Про дер жа в ний зе ме ль ний ка дастр»;
• Вне с ти від по ві д ні змі ни до Зе ме ль но го ко де к су Укра ї ни;
• Пі с ля вне сен ня змін до Зе ме ль но го ко де к су Укра ї ни, при йн ят тя За-

ко нів Укра ї ни «Про ри нок зе мель сіль сь ко го с по дар сь ко го при зна чен ня», 
«Про дер жа в ний зе ме ль ний ка дастр» та фо р му ван ня ін сти ту цій ної си с-
те ми їх ре а лі за ції зня ти мо ра то рій на ку пі в лю- про даж зе мель сіль сь ко-
го с по дар сь ко го при зна чен ня.

Пріо ри те т ні на пря ми дій:
– у зе ме ль но му пра ві ві ді йти від аб со лю ти за ції при ва т ної вла с но с ті 

як єди ної фо р ми еко но мі ч но ефе к ти в ної ви ро б ни чої ді я ль но с ті в сіль сь-
ко му го с по дар с т ві;

– роз ро би ти до в го стро ко ві стра те гії ре гу лю ван ня ри н ку зе м лі, спря-
мо ва ні на уни к нен ня ла ти фу н ди за ції на ос но ві за без пе чен ня до сту пу 
ши ро ко го ко ла сіль сь ких жи те лів до сіль с го с п зе мель як мі с ця при кла-
дан ня пра ці і дже ре ла до хо дів з від по ві д ною си с те мою за хи с ту прав вла-
с но с ті, ві ль но го до сту пу до фі нан со вих, ма те рі а ль но- те х ні ч них ре сур-
сів, ри н ків збу ту та со ці а ль них ме реж;



11.5. Роз ви ток ри н ку зе м лі з ме тою за хи с ту на ці о на ль них ін те ре сів...
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– по си ли ти роль дер жа ви у фу н к ці о ну ван ні со ці а ль но орі є н то ва но го 
ри н ку зе м лі;

– ста но в лен ня сіль сь ких гро мад як по в но пра в них су б’єк тів ре гу лю-
ван ня ри н ку зе м лі.
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12.  РЕ ФО Р МИ В ЕНЕ Р ГЕ ТИ Ч НО МУ СЕ К ТО РІ 
ЕКО НО МІ КИ. ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ 
ЕНЕ Р ГО Е ФЕ К ТИ В НО С ТІ, 
ЕНЕ Р ГО БЕ З ПЕ КИ ТА СКО РО ЧЕН НЯ 
ЕНЕ Р ГО СПО ЖИ ВАН НЯ

Гло ба ль ною те н де н ці єю в су час но му сві ті є змі ни стру к ту р них про-
по р цій ене р ге ти ч них ба ла н сів роз ви ну тих кра їн на ос но ві про гре си в них 
ене р го те х но ло гій, що, у свою чер гу, ра ди ка ль но змі ню ва ти ме спо со би 
та без пе ку жит тє ді я ль но с ті су с пі ль с т ва. 

Стру к ту р ні дис про по р ції ене р ге ти ч но го ба ла н су та ці но ві пе ре ко-
си на ри н ках ене р го ре су р сів Укра ї ни по си лю ють ри зи ки ста бі ль но го 
енер  го за без пе чен ня кра ї ни в умо вах зро с тан ня сві то вих цін та зро с та-
ю чої кон ку ре н ції між ві т чи з ня ни ми та іно зе м ни ми ене р ге ти ч ни ми ком-
па ні я ми. Та ким чи ном, го ло вним за вдан ням дер жа в ної ене р ге ти ч ної 
по лі ти ки в се ре д ньо ст ро ко во му пе рі оді є оп ти мі за ція ене р го ба ла н су 
дер жа ви за ра ху нок під ви щен ня ене р го е фе к ти в но с ті еко но мі ки та збі-
ль шен ня ча с т ки вла с них дже рел ене р го ре су р сів, а та кож аль те р на ти-
в них ви дів па ли ва.

Ви хо дя чи з ви ще на ве де но го, най більш аде к ва т ною ре а к ці єю на су-
час ні зо в ні ш ньо еко но мі ч ні ви кли ки в ене р ге ти ч ній сфе рі для Укра ї ни 
ма ють ста ти ра ди ка ль ні стру к ту р ні ре фо р ми од но ча с но по всіх на пря-
мах ене р ге ти ч ної по лі ти ки: удо ско на лен ня си с те ми управ лін ня та пла-
ну ван ня роз ви т ком па ли в но- ене р ге ти ч но го ком пле к су; лі бе ра лі за ція та 
ін те г ра ція ене р ге ти ч них ри н ків; під ви щен ня ене р го е фе к ти в но с ті еко но-
мі ки та ре а лі за ція про гра ми збі ль шен ня в ене р ге ти ч но му ба ла н сі ча с т ки 
аль те р на ти в них дже рел ене р гі ї. Ли ше за та ких умов кра ї на ма ти ме не об-
хід ний для ста бі ль но го со ці а ль но- еко но мі ч но го роз ви т ку рі вень на ці о-
на ль ної ене р ге ти ч ної без пе ки. 

12.1.  Роз ви ток па ли в но- ене р ге ти ч но го ком пле к су 
та ри н ків ене р го ре су р сів

Вза є мо обу мо в ле ність роз ви т ку еко но мі ки та ене р ге ти ки кра ї ни по-
тре бує чі т ко го вза є мо уз го джен ня стра те гі ч них орі є н ти рів еко но мі ч-
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12.1. Роз ви ток па ли в но- ене р ге ти ч но го ком пле к су та ри н ків ене р го ре су р сів

ної та ене р ге ти ч ної по лі ти ки. З од но го бо ку, роз ви ток ПЕК не по ви нен 
стри му ва ти зро с тан ня ВВП че рез не об ґру н то ва не під ви щен ня цін на 
ене р го ре су р си та від во лі кан ня дер жа в них ін ве с ти цій них ре сур сів на 
суб си дії не ре н та бе ль ним ви ро б ни ц т вам, а з ін шо го – еко но мі ч не зро с-
тан ня са мо стає пе ре д у мо вою на гро ма джен ня ка пі та лу, а від так і мо де-
р ні за ції ПЕК. Мо де р ні за ція ене р ге ти ки і еко но мі ки на за са дах ене р го -
з бе ре жен ня і ско ро чен ня ене р го спо жи ван ня ви но сить на по ря док ден-
ний не об хід ність під ви щен ня но р ми на гро ма джен ня до рі в ня по над 25 % 
ВВП і ско ро чен ня екс по р ту за оща джень. 

Ана ліз про це сів ко р по ра ти за ції, при ва ти за ції та по да ль ших ін те г ра цій-
них про це сів в ене р ге ти ч но му се к то рі дає змо гу зро би ти ви сно вок, що 
на сьо го дні ін сти ту цій ні за са ди фу н к ці о ну ван ня ри н ку не від по ві да ють 
йо го ор га ні за цій ній стру к ту рі. У свою чер гу, це при зво дить до не про зо-
ро го пе ре роз по ді лу прав вла с но с ті та по си лен ня не фо р ма ль них від но-
син між су б’єк та ми ри н ку, по ши рен ня ті ньо вих схем вза є мо ро з ра ху н ків 
та не про зо ро го ру ху ене р ге ти ч них по то ків. Дер жа в не ре гу лю ван ня цих 
не га ти в них явищ має бу ти спря мо ва не на усу нен ня су пе ре ч но с тей між 
іс ну ю чи ми схе ма ми фу н к ці о ну ван ня ри н ків та іс ну ю чою мо дел лю управ-
лін ня та ре гу лю ван ня. Та кі су пе ре ч но с ті ста ли на с лід ком рі з них під хо дів, 
не по слі до в но с ті та не узго дже но с ті дер жа в ної по лі ти ки що до фо р му ван ня 
кон ку ре н т ної стру к ту ри ене р го ри н ків, що фа к ти ч но при зве ло до ста г на ції 
ре форм в ене р ге ти ці. От же, на су час но му ета пі ри н ко вий ме ха нізм не зда-
тен за без пе чу ва ти оп ти ма ль ний роз по діл ре сур сів, що по тре бує ак ти ві-
за ції дер жа в ної по лі ти ки ре форм в ене р ге ти ч ній сфе рі.
Ін те г ра ція Укра ї ни в єв ра зій сь кий ене р ге ти ч ний про с тір по тре бує 

ба ла н су ван ня зо в ні ш ньо еко но мі ч но го ве к то ра ене р ге ти ч ної по лі ти ки в 
на пря мі за лу чен ня Укра ї ни до ма с ш та б них транс на ці о на ль них ене р ге-
ти ч них про е к тів, що про хо дять че рез те ри то рію дер жа ви не ли ше по 
лі нії «схід –  за хід», але й по лі нії «пі в де нь –  пі в ніч», більш ак ти в но го 
ви ко ри с тан ня мо ж ли во с тей Ене р ге ти ч ної ха р тії для на ла го джен ня спів-
ро бі т ни ц т ва та на дій но го пар т нер с т ва Укра ї ни на гло ба ль но му ене р ге-
ти ч но му ри н ку. Не зва жа ю чи на по за бло ко вий ста тус дер жа ви, крім за-
хо дів за без пе чен ня на ці о на ль ної ене р ге ти ч ної без пе ки, до ці ль на та кож 
вза є мо ви гі д на участь у си с те мах ко ле к ти в ної ене р ге ти ч ної без пе ки, 
між на ро д них ене р ге ти ч них ор га ні за ці ях та про гра мах пар т нер с т ва.
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12.2.  Пер шо че р го ві за вдан ня ста бі лі за ції фу н к ці о ну ван ня 
па ли в но- ене р ге ти ч но го ком пле к су та кон’ ю н к ту ри 
ри н ків ене р го ре су р сів у 2010 р.

• Роз ро б ка про е к ту ба зо во го (ра м ко во го) За ко ну Укра ї ни «Про ос но ви 
ене р ге ти ч ної по лі ти ки Укра ї ни», в яко му ви зна чи ти ме ту та прин ци пи 
ене р ге ти ч ної по лі ти ки; кон це п цію та стра те гі ч ні орі є н ти ри роз ви т ку па-
ли в но- ене р ге ти ч но го ком пле к су, фо р ми та сту пінь лі бе ра лі за ції ри н ків 
ене р го ре су р сів; осо б ли во с ті при ва ти за ції; ме ха ні з ми та фо р ми дер жа-
в но го управ лін ня, пла ну ван ня, про гра му ван ня та ре гу лю ван ня в ене р-
ге ти ч ній сфе рі; про це ду ру фо р му ван ня, мо ні то ри н гу та про гно зу ван ня 
ене р ге ти ч но го ба ла н су дер жа ви; ос но ви дер жа в ної по лі ти ки ене р го е фе-
к ти в но с ті; фо р ми уча с ті та впли ву на ене р ге ти ч ну по лі ти ку су с пі ль них 
ін сти ту тів; фо р ми дер жа в но- при ва т но го пар т нер с т ва та ме ха ні з ми зба-
ла н су ван ня вза є м них ін те ре сів; ос но ви си с те ми на у ко во- те х ні ч но го за-
без пе чен ня; гра ни ч ні по ка з ни ки та ме ха ні з ми до ся г нен ня при йн я т но го 
рі в ня ене р ге ти ч ної без пе ки; на пря ми та шля хи між на ро д ної ін те г ра ції 
Укра ї ни в ене р ге ти ч ній сфе рі то що.

• При йн ят тя ди ре к тив та ко ри гу ван ня ос но в них ці льо вих ін ди ка то-
рів Ене р ге ти ч ної стра те гії Укра ї ни до 2030 р. у на пря мі під ви щен ня 
рі в ня ене р го е фе к ти в но с ті еко но мі ки та збі ль шен ня ча с т ки аль те р на ти-
в них ви дів па ли ва.

• Ре фо р му ван ня си с те ми управ лін ня на ф то га зо во го ком пле к су з ме-
тою фо р му ван ня про зо ро го пла ті ж но го ба ла н су та ме ха ні з му за лу чен ня 
ін ве с ти цій; ре фо р му ван ня си с те ми га зо по ста чан ня у на пря мі фо р му-
ван ня кон ку ре н т но го ри н ку при ро д но го га зу, а са ме: се г ме н та ція ри н ку 
та ко р по ра ти за ція НАК «На ф то газ Укра ї ни» за та ки ми скла до ви ми: тра-
н зи т ні по слу ги (між на ро д ний кон со р ці ум з управ лін ня ма гі с т ра ль ни ми 
га зо про во да ми); оп то вий ри нок при ро д но го га зу (дер жа в на ком па нія – 
опе ра тор), роз дрі б ний ри нок (об л га зи, не за ле ж ні трей де ри). 

• Усу нен ня на ри н ках ене р го ре су р сів ці но вих дис про по р цій та пе ре-
хре с  них суб си дій між га лу зя ми еко но мі ки та ка те горія ми спо жи ва чів; 
за крі п лен ня не за ле ж но го ста ту су На ці о на ль ної ко мі сії ре гу лю ван ня 
еле к т ро ене р ге ти ки Укра ї ни.

• Роз ро б ка ком пле к с ної си с те ми фо р му ван ня і управ лін ня як опе ра ти-
в ни ми, так і стра те гі ч ни ми за па са ми ене р го ре су р сів (опе ра ти в ні за па-
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12.3. Пріо ри те т ні на пря ми ре форм...

си ву гіл ля та стра те гі ч ні за па си на ф ти/на ф то про ду к тів) з ме тою більш 
ефе к ти в но го ви ко ри с тан ня ме ха ні з му ре зе р ву ван ня та зба ла н су ван ня 
кон’ ю н к ту ри на вну т рі ш ньо му ри н ку ене р го ре су р сів.
За про ва джен ня на під при єм с т вах па ли в но- ене р ге ти ч но го ком пле к-

су су час них ін фо р ма цій них тех но ло гій управ лін ня ри зи ка ми ста бі ль но-
го ене р го за без пе чен ня; з ме тою зме н шен ня на ва н та жен ня на дер жа в ний 
бю джет у ви гля ді ви трат на лі к ві да цію на с лід ків над зви чай них си ту а цій 
при ро д но го та тех но ген но го ха ра к те ру вне с ти змі ни до га лу зе вих ме то-
дик фо р му ван ня со бі ва р то с ті про ду к ції в ча с ти ні вклю чен ня стра хо вих 
пла те жів до ва ло вих ви трат ене р го пі д п ри ємств. 

12.3.  Пріо ри те т ні на пря ми ре форм що до роз ви т ку па ли в но- 
ене р ге ти ч но го ком пле к су та ри н ків ене р го ре су р сів 
у се ре д ньо ст ро ко вій пе р с пе к ти ві (2010-1015 рр.)

• Ство рен ня си с те ми стра те гі ч но го пла ну ван ня роз ви т ку ПЕК та 
оп ти мі за ції ене р ге ти ч но го ба ла н су дер жа ви на ос но ві мо де лю ван ня та 
про гно зу ван ня кон’ ю н к ту ри ри н ків ене р го ре су р сів та стру к ту р них змін 
в еко но мі ці.

• Здій с нен ня стру к ту р но- ін ве с ти цій но го ма не в ру в ене р ге ти ч ній 
стра те гії в на пря мі гли бо кої мо де р ні за ції іс ну ю чих ене р го ге не ру ю чих 
по ту ж но с тей на ін но ва цій ній ос но ві.

• Фо р му ван ня кон ку ре н т ної стру к ту ри ри н ків ене р го ре су р сів, яка 
бі ль шою мі рою спри яє роз ви т ку ін но ва цій ної ді я ль но с ті по рі в ня но з 
мо но по ль ною, а від так і мо ж ли во с тям мо де р ні за ції пріо ри те т них об’ єк-
тів ПЕК дер жа в ної фо р ми вла с но с ті за ра ху нок при ва ти за ції та ін ве с ти-
цій них по да т ко вих кре ди тів.

• При ва ти за ція та фо р му ван ня кон ку ре н т но го ри н ку ву гі ль ної про-
ду к ції; ди ве р си фі ка ція ви дів еко но мі ч ної ді я ль но с ті та роз ви ток ін фра-
стру к ту ри ша х тар сь ких ре гі о нів, у то му чи с лі за лу чен ня при ва т них ін-
ве с ти цій.

• Удо ско на лен ня си с те ми управ лін ня та ре гу лю ван ня га лу зе вих ене р-
ге ти ч них ри н ків у та ких на пря мах як: удо с ко на лен ня си с те ми управ лін ня 
дер жа в ни ми ко р по ра ти в ни ми пра ва ми; роз ме жу ван ня та спе ці а лі за ція 
фу н к ції ос но в них ін сти ту тів ри н ку і дер жа ви в ре а лі за ції ін ве с ти цій но- 
ін но ва цій ної по лі ти ки.
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• Під ви щен ня рі в ня ка пі та лі за ції та при ва ти за ція те п ло вої ге не ра ції; 
по ета п не впро ва джен ня на оп то во му ри н ку еле к т ро ене р гії до в го стро ко-
вих до го во рів та ба ла н су ю чо го ри н ку з ме тою за лу чен ня до в го стро ко-
вих ін ве с ти цій для мо де р ні за ції іс ну ю чих і бу ді в ни ц т ва но вих ене р го ге-
не ру ю чих та ене р го по ста ча ль них по ту ж но с тей.

• Спря му ван ня фі нан со вих ре сур сів від при ва ти за ції че рез ста бі лі за-
цій ний фонд на за хо ди із за без пе чен ня на дій но с ті ене р го си с те ми та фо-
р му ван ня ре зе р в них за па сів па ли ва.

• Вста но в лен ня ри н ко вих пра вил ці но у т во рен ня на ене р го ре су р си і 
ма к си ма ль но мо ж ли во го уни к нен ня ад мі ні с т ра ти в но го ре гу лю ван ня 
цін з бо ку ор га нів дер жа в ної вла ди; під ви щен ня транс па ре н т но с ті ме-
то до ло гії фо р му ван ня та ри фів на еле к т ри ч ну та те п ло ву ене р гію з бо ку 
ене р го по ста ча ль них ком па ній- мо но по лі с тів; про ана лі зу ва ти прак ти ку 
за сто су ван ня та ре зуль та ти в ність впро ва джен ня спе ці а ль но го («зе ле-
но го») та ри фу на еле к т ро ене р гію  та в ра зі не об хід но с ті вне с ти від по-
ві д ні змі ни, що сти му лю ва ти муть роз ви ток не тра ди цій них та від но в лю-
ва них дже рел ене р гі ї. 

• Ак ти ві за ція роз ро б ки про е к т ної до ку ме н та ції та при ско рен ня ре-
а лі за ції про е к тів ди ве р си фі ка ції по ста вок при ро д но го га зу та на ф ти; 
здій с нен ня ком пле к су за хо дів зі збі ль шен ня мо ж ли во с тей екс по р ту еле-
к т ро ене р гі ї. 

• За без пе чен ня за до по мо гою ре гу ля то р ної по лі ти ки ін ве с ти цій ної 
скла до вої, при ско ре ної амо р ти за ції та зме н шен ня ви ро б ни чих ви трат 
ене р го пі д п ри ємств.

12.4. Ак ти ві за ція по лі ти ки ене р го е фе к ти в но с ті
До в го стро ко вою ме тою Пла ну дій (до 2030 р.) є до ся г нен ня Укра ї-

ною ви со ко го рі в ня ене р го е фе к ти в но с ті еко но мік про ві д них кра їн сві ту. 
Се ре д ньо ст ро ко вою ме тою від по ві д но до Дер жа в ної ці льо вої про гра ми 
ене р го е фе к ти в но с ті на 2010–2015 рр. 12 є зни жен ня рі в ня ене р го єм но с ті 
ва ло во го вну т рі ш ньо го про ду к ту на 20 % по рі в ня но з 2008 р. Пе ре ва ги 

12 Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 250 млрд грн, у тому числі 
30,1 млрд грн –  за рахунок державного бюджету, 15 млрд грн – за рахунок місцевих 
бюджетів, 204,9 млрд грн – за рахунок інших джерел.
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від до ся г нен ня ене р го е фе к ти в но с ті в на ці о на ль но му ма с ш та бі мо жуть 
бу ти оці не ні у більш ніж у 100 млрд грн за вдя ки зме н ше ним ви тра там 
на ене р гію у 2030 р., що при зве де до 400 млрд грн, у чи с то му збе ре жен ні 
та іс то т но му ско ро чен ні дво оки су ву г ле цю. У цьо му кон текс ті по те н ці ал 
ене р го е фе к ти в но с ті мо же ста ти ре а ль ним ре сур сом по до лан ня кри зо вих 
явищ, ста бі лі за ції та по да ль шо го зро с тан ня еко но мі ки дер жа ви на ін но-
ва цій ній ос но ві. 
Ене р го е фе к ти в ність стає по ту ж ним фа к то ром ін но ва цій но го роз ви-

т ку та кон ку рен то сп ро мо ж но с ті ві т чи з ня ної об ро б ної про ми с ло во с ті. 
По пит на ене р го е фе к ти в ність дає по штовх для роз ви т ку та ких га лу зей як: 
ене р го ма ши но бу ду ван ня, ви ро б ни ц т во су час них ма те рі а лів, біо те х но ло гій, 
на но те х но ло гій, тоб то фо р му ють кла с те ри «зе ле них (еко ло гі ч но чи с тих) 
тех но ло гій», які ак ти в но ство рю ють кра ї ни- лі де ри сві то вої еко но мі ки.
До ся г нен ня ене р го е фе к ти в но го май бу т ньо го ста вить на по ря док 

ден ний но вий рі вень по пи ту на на у ко ві роз ро б ки у сфе рі ене р ге ти ки та 
ене р го е фе к ти в но с ті, що по тре бує об ґру н ту ван ня шля хів ви ко ри с тан ня 
на у ко мі с т ких тех но ло гій як шля хом іно зе м них за по зи чень, так і шля хом 
опо ри на вла с ні на у ко ві роз ро б ки у сфе рі ско ро чен ня ене р го спо жи ван ня.
Змі ни в під хо дах до ене р го спо жи ван ня на за са дах ене р го за о ща джен-

ня по тре бу ють но во го ін сти ту цій но го се ре до ви ща, що вклю чає роз ви-
ток ене р ге ти ч но го ри н ку і од но ча с не вдо с ко на лен ня ре гу ля то р ної по лі-
ти ки дер жа ви.

12.5.  Пер шо че р го ві за вдан ня ре зуль та ти в но с ті дер жа в ної 
по лі ти ки ене р го е фе к ти в но с ті у 2010 р.

• Під го то в ка про е к ту за ко ну Укра ї ни «Про за без пе чен ня ефе к ти в-
но го ви ко ри с тан ня ене р ге ти ч них ре сур сів», в яко му пе ред ба чи ти по си-
лен ня дер жа в но го ко н т ро лю та ад мі ні с т ра ти в них са н к цій за пе ре ви щен-
ня про гре си в них норм пи то мо го спо жи ван ня ене р го ре су р сів, усу нен ня 
прак ти ки збі ль шен ня та від не сен ня ене р го ви т рат до ва ло вих ви трат під-
при ємств за д ля зме н шен ня ба зи опо да т ку ван ня. 

• Роз ро б ка про е к ту  за ко ну «Про ене р ге ти ч ний ау дит» із по да ль-
шим ви зна чен ням по ста но вою Ка бі не ту Мі ні с т рів Укра ї ни пе ре лі ку 
су б’єк тів еко но мі ч ної ді я ль но с ті, що під ля га ють обо в’я з ко во му ене р го-
а у ди ту, під го то в ка ене р ге ти ч них па с по р тів під при ємств та ор га ні за цій 
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– най бі ль ших спо жи ва чів ене р го ре су р сів; вста но в лен ня те с тів з еко-
но мі ч но с ті (від по ві д ні ор га ни вла ди ра зом із су б’єк та ми еко но мі ч ної 
ді я ль но с ті отри му ють під три м ку з ме тою за по ча т ку ван ня про це су під го-
то в ки ви со ко ре н та бе ль них ене р го е фе к ти в них про е к тів та від по ві д но го 
ре гу лю ван ня цін).

• Ви ко нан ня пла ну за хо дів з ре а лі за ції Кон це п ції фо р му ван ня ене р ге-
ти ч но го ба ла н су Укра ї ни – ене р ге ти ч но го па с по р ту дер жа ви.

• Се г ме н та ція ри н ку ене р го е фе к ти в них тех но ло гій, ви зна чен ня по-
те н ці а лу ви со ко ре н та бе ль ної ефе к ти в но с ті, як пріо ри те т но го ре сур су 
(ор га ні за ція ро бо ти на дер жа в но му, га лу зе во му та ре гі о на ль но му рі в ні з 
ме тою ви зна чен ня по те н ці а лу ене р го е фе к ти в но с ті у дер жа ві [га лу зі, ре гі-
о ні] та за твер джен ня і бе з у мо в не впро ва джен ня від по ві д них про грам, що 
по ви нно вклю ча ти: ре гу ля р не ви зна чен ня ви со ко ре н та бе ль но го до ся ж но-
го ене р го е фе к ти в но го по те н ці а лу за уча с тю ці но у т во рю ю чих або ре гу лю-
ю чих ор га нів; вста но в лен ня за дач з ене р го з бе ре жен ня з огля ду на ви со-
ко ре н та бе ль ний по те н ці ал; вста но в лен ня кі ль кі с них ін ди ка то рів та план 
за хо дів з ене р го е фе к ти в но с ті до пла нів со ці а ль но- еко но мі ч но го роз ви т ку 
на дер жа в но му, га лу зе во му та ре гі о на ль но му рі в нях, вра хо ву ю чи за без пе-
чен ня по стій но го оно в лен ня).

• Під ви щи ти ре зуль та ти в ність ви ко ри с тан ня про гра м но- ці льо во го 
ме то ду по лі ти ки ене р го е фе к ти в но с ті за ра ху нок но вої фо р ми дер жа в-
но- при ва т но го пар т нер с т ва в пи тан нях фо р му ван ня стру к ту ри ін ве с ти-
цій но го ка пі та лу для ре а лі за ції ене р го ощадних про е к тів, у то му чи с лі 
за лу чен ня ко ш тів між на ро д них фі нан со вих ор га ні за цій.

• Роз ро б ка дер жа в них ста н да р тів з ене р го е фе к ти в но с ті та про гре-
си в них норм пи то мо го спо жи ван ня ене р го ре су р сів від по ві д но до рі в ня 
роз ви ну тих кра їн сві ту.

• Лі к ві да ція будь- яких ін сти ту цій них ба р’є рів та пе ре шкод на шля ху 
ши ро ко го впро ва джен ня ене р го о ща д них про е к тів, зо к ре ма спро щен ня 
до зві ль ної про це ду ри. 

• Удо ско на ли ти еко но мі ч ний ме ха нізм по лі ти ки ене р го е фе к ти в но с ті 
за ра ху нок лі к ві да ції дис про по р цій ці но вої (та ри ф ної) по лі ти ки, по да т-
ко вих кре ди тів, «зе ле них» та ри фів, «зе ле них» ін ве с ти цій то що); вне сен-
ня змін до си с те ми опо да т ку ван ня з ме тою сти му лю ван ня за лу чен ня в 
ене р го ба ланс вла с них мі с це вих ене р го ре су р сів та аль те р на ти в них дже-
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рел ене р гії; зві ль нен ня від опо да т ку ван ня на 10 ро ків при впро ва джен ні 
ене р го е фе к ти в них тех но ло гій, сти му лю ван ня вве зен ня ене р гоо ща д но го 
об ла д нан ня, яке не ви ро б ля єть ся в Укра ї ні то що.

• Роз ро би ти кон це п цію роз ви т ку ри н ку ене р го о ща д них тех но ло гій 
та по слуг, спри ян ня роз ви т ку від по ві д ної ін фра стру к ту ри та ін сти ту-
цій не за без пе чен ня су б’єк тів та ко го ри н ку, на при клад ЕС КО.

12.6.  Пріо ри те т ні на пря ми ре фо р ми що до вдо с ко на лен ня 
дер жа в ної по лі ти ки ене р го е фе к ти в но с ті 
в се ре д ньо ст ро ко во му пе рі оді (2010–2015 рр.)

• Удо ско на лен ня про гра м но- ці льо во го ме то ду ре а лі за ції по лі ти ки 
ене р го е фе к ти в но с ті (змі щен ня ак це н тів дер жа в ної під три м ки від ві-
дом чо- га лу зе во го під хо ду до пріо ри те т них ці льо вих про грам ене р го е-
фе к ти в но с ті); вста но в лен ня ефе к ти в них ме ха ні з мів впро ва джен ня про-
грам з ене р го е фе к ти в но с ті (за ці ка в ле ні аге н ції отри му ють під три м ку з 
ме тою: про зо ро го ви зна чен ня, хто са ме бу де ке ру ва ти ене р го е фе к ти в ни-
ми про гра ма ми; огля ду про грам, фі нан су ван ня, охо п лен ня спо жи ва чів 
та ці лей ене р го е фе к ти в них про грам, за без пе чен ня на ле ж но го ад мі ні с-
т ру ван ня та по крит тя ви трат за про гра ма ми, за без пе чен ня до ся г нен ня 
за вдань; ви зна чен ня за вдань та фі нан су ван ня на до в го три ва лій ос но ві, 
що бу дуть під го то в ле ні шля хом оці н ки по то ч них про грам; ство рен ня 
які с них на вча ль них про грам з ене р го е фе к ти в но с ті для су с пі ль с т ва; за-
без пе чен ня то го, що ад мі ні с т ра тор про е к ту бу де ді ли тись ін фо р ма ці єю 
що до най кра що го до сві ду на ре гі о на ль но му та на ці о на ль но му рі в нях).

• Роз ви ток про це су ре гу лю ван ня ене р ге ти ч но го та ко му на ль но го се-
к то рів та ін ших про грам управ лін сь ко го сти му лю ван ня та ких, яки ми 
є ефе к ти в ність та по ста чан ня ре сур сів у сфе рі при ро д них мо но по лій 
(від по ві д ні ор га ни вла ди за без пе чу ють: ви вчен ня та ство рен ня еко но мі-
ч них та фі нан со вих ме ха ні з мів з ме тою мо ти ва ції ко му на ль них та ене-
р го по ста ча ль них під при ємств у за без пе чен ні ене р го о ща джен ня та мо-
де р ні за ції із за сто су ван ням ене р го е фе к ти в них тех но ло гій; ви пра в лен ня 
не мо ти во ва но го об ся гу ко му на ль но го ви ро б ни ц т ва та ви вчен ня ін ших 
ці но у т во рю ю чих мо ж ли во с тей; за без пе чен ня своє ча с но го фі нан су ван ня 
або ком пе н са ції ви трат на мі с цях для сто рін, що за сто со ву ють ене р го -
е фе к ти в ні про гра ми).
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• Роз ви ток дер жа в ної по лі ти ки з ме тою за без пе чен ня ви ко ри с тан-
ня які с них ме то дик (за ці ка в ле ні аге н ції отри му ють під три м ку з ме тою: 
отри ман ня ме ха ні з му для пе ре гля ду та оно в лен ня бу ді ве ль них норм; 
вста но в лен ня ме ха ні з мів ре а лі за ції та мо ні то ри н гу ене р ге ти ч них норм; 
ада п та ції та ім п ле ме н та ції дер жа в них ста н да р тів для при ла дів, на які 
не роз по всю джу ють ся фе де ра ль ні ста н да р ти; роз ро б ки та впро ва джен ня 
ене р го е фе к ти в них про грам – при кла ди, на дер жа в но му та ре гі о на ль но-
му рі в нях). 

• Дер жа в не ре гу лю ван ня цін та ін ші сти му лю ю чі ме ха ні з ми для спо-
жи ва чів з ме тою під ви щен ня ін ве с ти цій ної при ваб ли во с ті та усу нен ня 
ба р’є рів у сфе рі ене р го е фе к ти в но с ті (ко му на ль ні та ці но у т во рю ю чі ор-
га ни отри му ють під три м ку з ме тою: ви зна чен ня на дан ня про по зи цій та 
змі ни цін, бе ру чи до ува ги вплив на мо ти ва цію спо жи ва чів для роз ви т ку 
ене р го е фе к ти в но с ті; ство рен ня ме ха ні з мів для по си лен ня за ці ка в ле но с-
ті в ене р го е фе к ти в но с ті (на при клад, фі нан со ві ме ха ні з ми); вста но в лен ня 
но ві т ньої си с те ми фо р му ван ня ра ху н ків (ко му на ль ні слу ж би отри му ють 
під три м ку для ро бо ти зі спо жи ва ча ми з ме тою впро ва джен ня най більш 
ефе к ти в них дже рел по стій но го ви ко ри с тан ня ене р гії та на дан ня ін фо р-
ма ції що до ва р то с ті по всіх мі с тах та ре гі о нах дер жа ви).

• За про ва джен ня си с тем та служб ене р го ме не дж ме н ту на всіх рі в нях 
те ри то рі а ль но- га лу зе вої іє ра р хії управ лін ня (вста но в лен ня ме ха ні з мів 
оці н ки, ви мі ру та ко н т ро лю, при цьо му ре гу лю ю чі та ці но у т во рю ю чі 
ор га ни за без пе чу ють ро бо ту з ене р го по ста ча ль ни ка ми та спо жи ва ча ми 
з ме тою впро ва джен ня та ада п та ції ефе к ти в них та про зо рих ме то дик 
оці н ки, ви мі ру та ко н т ро лю ене р го е фе к ти в но с ті; су б’єк ти еко но мі ч-
ної ді я ль но с ті за без пе чу ють про ве ден ня по стій ної оці н ки, ви мі ру та 
ко н т ро лю від по ві д но до цих ме то дик; ви ко ри с тан ня су час них мо де лей 
управ лін ня ри зи ка ми ене р го за без пе чен ня та ре гу лю ван ня ене р го спо жи-
ван ням на ос но ві ме то дів шту ч но го ін те ле к ту (на при клад, ней ро ме реж).

• Упро ва джен ня но ві т ньої ін фо р ма цій но- ро з по ді ль чої си с те ми та си-
с те ми по ста чан ня (ко му на ль ні та ін ші су б’єк ти про грам отри му ють під-
три м ку з ме тою: до слі джен ня ме то дів об’ єд нан ня най кра щих тех но ло гій з 
ме тою спри ян ня об ме жен ню ма к си ма ль но спо жи ва ної по ту ж но с ті та мо-
ні то ри н гу ефе к ти в но с ті оно в лен ня для за по бі ган ня де гра да ції об ла д нан-
ня та ін.; ко ор ди ну ван ня ре гу лю ван ня по пи ту та ене р го е фе к ти в них про-
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грам з ме тою ма к си мі за ції ва р то с ті для спо жи ва чів; під три м ка роз ви т ку 
ене р го е фе к ти в них по слуг та ка на лу ви ко нан ня про гра ми [на при клад, 
які с ні тех ні ч ні спе ці а лі с ти], з на дан ням осо б ли вої ува ги про гра мам для 
жи т ло во го се к то ру).

• Про ве ден ня си с те м них ком пле к с них до слі джень у сфе рі ефе к ти в но-
го ви ко ри с тан ня ПЕР та роз ро б лен ня на у ко вих ос нов но ві т ніх ене р го-
о ща д них тех но ло гій, за яки ми Укра ї на мо же за йма ти про ві д ні по зи ції у 
сві ті; фо р му ван ня кла с те рів но ві т ніх еко ло гі ч но чи с тих («зе ле них») тех-
но ло гій, роз ро б ка від по ві д них ці льо вих про грам дер жа в ної під три м ки.

• Роз ро б лен ня та при йн ят тя про гра ми роз ви т ку ві т чи з ня но го 
ене р го ма ши но бу ду ван ня з пріо ри те т ним роз ви т ком су час но го ене р-
го ощадного об ла д нан ня, по сту по ве за мі щен ня «кри ти ч но го ім по р ту» 
ене р го е фе к ти в них тех но ло гій.

• За про ва джен ня си с тем ене р го ме не дж ме н ту з ви ко ри с тан ням ін те г-
ро ва ної мо де лі управ лін ня ри зи ка ми ене р го за без пе чен ня та ан ти кри зо-
во го ре гу лю ван ня ене р го спо жи ван ням на всіх рі в нях те ри то рі а ль но- га-
лу зе вої іє ра р хії управ лін ня. 

• По ши рен ня пер фо р ма нс- ко н т ра к ти н гу та ін ших фі нан со вих ме ха-
ні з мів шля хом удо ско на лен ня за ко но да в чо- но р ма ти в ної ба зи, осо б ли во 
ска су ван ня ін сти ту ці о на ль них ба р’є рів пер фо ма нс- ко н т ра к ти н гу в бю-
дже т но му се к то рі.

• Уста но в лен ня ефе к ти в но ді ю чих, про зо рих ме ха ні з мів ре гу лю ван ня 
вза є мо від но син су б’єк тів го с по да рю ван ня, на се лен ня та дер жа ви, го то-
в ність за без пе чи ти од на ко ві умо ви для всіх су б’єк тів го с по да рю ван ня, 
уни к нен ня ад мі ні с т ра ти в но го втру чан ня в ри н ко ві ме ха ні з ми ці но у-
т во рен ня на ене р го ре су р си, зни жен ня рі в ня ко ру п цій них схем у сфе рі 
опо да т ку ван ня, що ство рить ос но ву ус пі ху єди ної дер жа в ної по лі ти ки 
ене р го е фе к ти в но с ті.



13. ПО ДО ЛАН НЯ ТІ НІ ЗА ЦІЇ ЕКО НО МІ КИ 

Укра ї на має най бі ль ший не фо р ма ль ний се к тор. За оці н ка ми Сві то-
во го ба н ку, ті ньо ва еко но мі ка ста но вить бли зь ко 50 % офі цій но го ВВП. 
В умо вах фі нан со во- еко но мі ч ної кри зи ті ні за ція на ці о на ль ної еко но мі ки 
на бу ла то та ль но го ха ра к те ру та не бу ва лих те м пів зро с тан ня і окре ми ми 
екс пе р та ми та до слі д ни ка ми оці ню єть ся в ме жах 60 % ВВП, що ста но-
вить на су час но му ета пі ре а ль ну за гро зу на ці о на ль ній без пе ці дер жа ви. 
Ті ньо ва еко но мі ч на ді я ль ність ста ла скла до вою еко но мі ки дер жа ви. Во-
на об слу го вує еко но мі ч ні і по лі тич ні ін те ре си пе в них впли во вих стру к-
тур і ді ло вих кіл. Зна ч но зро с ли та кі яви ща, як ко ру п ція, кри мі на ль ний 
про ми сел, рей дер с т во.

При цьо му ва ж ли во вра ху ва ти ба га то ве к то р ність ті ньо ви х від но син, 
зо к ре ма та кі: 

– на яв ність ті ньо во го по лі тич но го ло бі з му, тіні за ція ви бо р чих про це-
сів і ме ха ні з мів; 

– роз вал си с те ми дер жа в но го управ лін ня та за ле ж ність ка д ро вої по лі-
ти ки від по лі тич них квот, де за гро ші ідуть у вла ду і з до по мо гою вла ди 
отри му ють ті ньо ві гро ші; 

– не без пе ч ною для су с пі ль с т ва є ті ні за ція вій сь ко вої сфе ри, зро щен ня 
ті ньо во го ка пі та лу з дер жа в ним апа ра том.

Од ні єю з най більш ті ні зо ва них сфер ді я ль но с ті є зо в ні ш ньо еко но мі-
ч на ді я ль ність. За екс пе р т ни ми оці н ка ми, в Укра ї ну за во зять ся не за кон-
ним і ко н т ра ба н д ним спо со ба ми від тре ти ни до по ло ви ни ім по р ту то-
ва рів. Фі к ти в ні екс по р т ні по ста в ки ви ко ри с то ву ють ся для роз кра дан ня 
по да т ку на до да ну ва р тість. Зро с тає не кон т ро льо ва на то р гі в ля то ва ра ми 
ни зь кої яко с ті, сум ні в но го по хо джен ня, не без пе ч ни ми для спо жи ван-
ня. Офі цій ний об лік не дає по в но го уяв лен ня що до об ся гів та ко го ви со-
ко ва р ті с но го ім по р ту, як спир т ні на пої, тю тю но ві ви ро би, взут тя, одяг, 
ме б лі, го дин ни ки, по бу то ва та ком п’ю те р на тех ні ка, про те, вра хо ву ю чи 
ле га ль ну ре а лі за цію цих тво рів, мо ж на ма ти по вну ін фо р ма цію про над-
хо джен ня їх в Укра ї ну. Про те відпо ві д ні ко н т ро ль ні та ад мі ні с т ра ти в ні 
огра ни не ви ко ну ють по кла де них на них фу н к цій, спри я ю чи тим са мим 
по си лен ню ко н т ра ба н д них по ста вок у кра ї ну. При хо ву ван ня ре а ль ної 
еко но мі ч ної ді я ль но с ті та ви ве ден ня її у тінь обу мо в ле не ря дом бо лю чих 
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по да т ко вих про блем. По да т ко ва си с те ма є не про зо рою, гро мі з д кою та 
по тре бує не гай но го на ве ден ня еле ме н та р но го по ряд ку. Ос но в на її про-
бле ма по ля гає в іс ну ван ні ко рум по ва но го ад мі ні с т ру ван ня ПДВ, прак-
ти ці ви ко нан ня пла нів до хо дів за ра ху нок зби ран ня на пе ред по да т ків, 
не ста бі ль но с ті й не до с ко на ло с ті по да т ко во го за ко но дав ст ва. Ма со во го 
ха ра к те ру на бу ли за сто су ван ня чі т ко спла но ва них схем мі ні мі за ції та 
ухи лен ня від спла ти по да т ків. Вод но час спо сте рі га єть ся ко ме р ці а лі за ція 
по да т ко вих ор га нів, сим п то ми не за ко но да в чо го опо да т ку ван ня бі з не су, 
ви ко ри с тан ня ко н т ро ль них фу н к цій цих ор га нів не тіль ки на мо бі лі за-
цію до хо дів до бю дже ту, а в ря ді ви па д ків і на руй ну ван ня бі з не су, по-
сла б лен ня кон ку ре н тів, отри ман ня ті ньо вих до хо дів.
З огля ду на ви кла де не, мо ж на кон с та ту ва ти, що в Укра ї ні сфо р му ва-

ла ся уні ка ль на ті ньо ва еко но мі ка, ос но в ни ми озна ка ми якої є: 
– ухи лен ня від спла ти по да т ків; 
– від плив ка пі та лу й по двій на бу х га л те рія; 
– при хо ва не без ро біт тя; 
– ко ру п ція і ха ба р ни ц т во; 
– не ор га ні зо ва на і «чо р на» то р гі в ля.
Це під тве р джу ють рі з ні со ці о ло гі ч ні до слі джен ня.
Ті ньо вий обіг най бі ль ше спо сте рі га єть ся в та ких сфе рах ді я ль но с ті: 

то р гі в ля (80 %), бу ді в ни ц т во (66 %), не ру хо мість (60 %), гро мад сь ке хар-
чу ван ня (53 %), транс порт та пе ре ве зен ня (46 %).

До сить ви со кий рі вень ко рум по ва но с ті скла в ся у сфе рах, які здій с-
ню ють по ста чан ня ене р го но сі їв, зе м ле ві д ве ден ня під бу ді в ни ц т во, опе-
ра ції з не ру хо мі с тю (оре н да) і при ва ти за цію дер жа в но го та ко му на ль но-
го май на.

Та ка си ту а ція по яс ню єть ся ря дом чин ни ків, а са ме:
– від су т ні с тю не об хід но го зба ла н со ва но го і ста бі ль но го за ко но дав-

ст ва та пра во вим ні гі лі з мом зна ч ної ча с ти ни пред ста в ни ків дер жа в ної 
вла ди, бі з не су і со ці а ль них верств на се лен ня;

 – за ці ка в ле ні с тю окре мих пред ста в ни ків дер жа в но го апа ра ту в іс ну-
ван ні ті ньо вої еко но мі ки та в отри ман ні ті ньо вих до хо дів;

– си с те м ни ми ва да ми по да т ко вої і ми т ної по лі ти ки, по ту ж ним по да т-
ко вим ти с ком;

– не до с ко на лі с тю ре гу ля то р ної по лі ти ки дер жа ви, гні тю чою си с те мою 
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до зві ль них ре єст ра цій них і на гля до вих фу н к цій та іс ну ван ням фо р ма ль-
них і не фо р ма ль них роз мі рів пла ти за на да ні по слу ги і ви ко на ні ро бо ти;

– пра во вою не за хи ще ні с тю су б’єк тів го с по дар сь кої ді я ль но с ті і під-
при єм ців від зло вжи вань, ути с ків, про ти дії і ви ма гань з бо ку пред ста в-
ни ків рі з них стру к тур і рі в нів вла ди;

– по си лен ням ді я ль но с ті кри мі на ль них стру к тур, ін те г ра ція ор га ні зо-
ва ної зло чин но с ті із су б’єк та ми го с по дар сь кої ді я ль но с ті;

– зро с тан ням без ро біт тя (при хо ва но го), не ри т мі ч ною ро бо тою під-
при ємств, ни зь ким рі в нем опла ти пра ці, від су т ні с тю на ле ж но го со ці аль -
но го за хи с ту на се лен ня;

– про ра ху н ка ми у гро шо во- кре ди т ній по лі ти ці, не про зо рою ді я ль ні-
с тю дер жа в но го ре гу ля то ра в цій сфе рі, до ла ри за ці єю еко но мі ки, не на-
леж ним на гля дом і ко н т ро лем за ді я ль ні с тю ба н ків з бо ку дер жа ви;

– не ефе к ти в ним управ лін ням дер жа в ною і ко му на ль ною вла с ні с тю;
– зву жен ням мо ти ва ції в юри ди ч них і фі зи ч них осіб до еко но мі ч ної 

ді я ль но с ті у ле га ль но му се к то рі еко но мі ки.
Над зви чай но не без пе ч ним є утво рен ня і ді я ль ність ті ньо вих і ко руп-

цій них ри н ків по слуг і благ під при крит тям дер жа в них ор га нів вла ди. 
Са ме там ді ють ри н ко ві від но си ни з кон к ре т ни ми роз мі ра ми не офі цій-
них плат і та ри фів на за мі ну бе з о пла т ній ос но ві і дер жа в ним га ра н ті ям. 
Ідеть ся про ті ньо вий вну т рі шній ри нок то ва рів і по слуг, ри нок су до вих, 
ад мі ні с т ра ти в них, управ лін сь ких і го с по дар сь ких рі шень, ри нок ке рі в-
них по сад, де від бу ва єть ся «бо ро ть ба» за «ро з с та в лен ня на до хід ні по са-
ди» лю дей у ви ко нав чій вла ді, пра во охо рон них і фі с ка ль них стру к ту рах, 
ри нок осві ти, ме ди ч них по слуг і на у ко вих до слі джень, ри нок для за до-
во лен ня де стру к ти в но го по пи ту (на р ко ти ч ні за со би, зброя то що).

Зва жа ю чи на це, та з огля ду на мо ж ли ву по да ль шу ті ні за цію укра ї н сь-
кої еко но мі ки, мо ж на зро би ти ви сно вок, що жит тя аб со лю т ної бі ль шо с ті 
гро ма дян на шої дер жа ви (по чи на ю чи від на ро джен ня і до сме р ті) про-
хо дять в ото чен ні тих чи ін ших ті ньо вих ри н ків, сто су н ків і від но син, 
які не ві до бра же но у вста но в ле них дер жа вою фо р мах об лі ку і зві т но с ті.

За умо ви спря му ван ня гро шей ті ньо вої еко но мі ки в офі цій ний се к тор 
над хо джен ня до дер жа в ної ка з ни збі ль ши ли ся б на де ся т ки мі ль я р дів 
гри вень, що да ло б мо ж ли вість по си ли ти со ці а ль ний за хист на се лен-
ня, під три ма ти ін ве с ти ції та ін но ва ці ї. Цей ре сурс є ре а ль ним і цін ним 
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для по кра щен ня жит тя гро ма дян в умо вах фі нан со во- еко но мі ч ної кри-
зи та по лі тич ної не ста бі ль но с ті. Об ся ги ті ньо вої еко но мі ки, що скла ли-
ся в Укра ї ні, під што в ху ва ли вла ду до за про ва джен ня за хо дів, спря мо-
ва них до зни жен ня рі в ня ті ньо во го се к то ру еко но мі ки. Про те ці за хо ди 
по ки що не да ли очі ку ва них ре зуль та тів, оскі ль ки на роз ви ток ті ньо вої 
еко но мі ки впли ває ряд фа к то рів, і за со би бо ро ть би з нею по ви нні ма ти 
сис  тем  ний ком пле к с ний ха ра к тер і вклю ча ти пра во ві, еко но мі ч ні та со -
ці а ль ні ас пе к ти. 

При фо р му ван ні кон це п ції від но шен ня до ті ньо вої еко но мі ки слід ви-
хо ди ти з то го, що:

– не об хід на змі на мо де лі ре фо р му ван ня еко но мі ки в ці ло му з пріо ри-
те та ми ін те ре сів ві т чи з ня них ви ро б ни ків і спо жи ва чів;

– для про ти дії ті ньо вій еко но мі ці не об хід но за лу чи ти всі за ці ка в ле ні 
си ли, зо к ре ма й ті, які є в са мій ті ньо вій еко но мі ці.

Ле га лі за ція і де к ри мі на лі за ція бі з не су по тре бу ють ре а лі за ції про гра-
ми, кі н це вою ме тою якої є ви ко нан ня вза є мо ви гі д ної уго ди між дер жа-
вою і бі з не сом, де сто ро ни бе руть на се бе і су во ро ви ко ну ють вза є м ні 
зо бо в’я зан ня. До цих зо бо в’я зань слід вклю чи ти те, що бі з нес роз ши рює 
су с пі ль но ко ри с ну еко но мі ч ну ді я ль ність, не ухи ля ю чись від фі с ка ль них 
зо бо в’я зань. Дер жа ва за без пе чує під при єм с т вам ро зу м ну ці ну ді я ль но-
с ті на ри н ку, за хист прав вла с но с ті, до стой не со ці а ль не за без пе чен ня 
гро ма дян.

 Уго да має вклю ча ти ме ха нізм ви яв лен ня фа к тів її по ру шен ня та від-
по ві д ні за хо ди.

Ефе к ти в ність дії та ко го ме ха ні з му за ле жа ти ме від чі т ко с ті й од но з-
на ч но с ті дії за ко нів, прин ци по вої мо ж ли во с ті ви яв лен ня пра во по ру-
шень і за без пе чен ня за сто су ван ня са н к цій до всіх уча с ни ків пра во по-
ру шень не за ле ж но від їх ньо го ста ту су і ма те рі а ль но го ста ну (на яв ність 
від по від  них ка д рів, фі нан со вих і тех ні ч них за хо дів). 
Ті ні за ція еко но мі ки має гли бо ке під ґру н тя і мі ц не ко рін ня, то му для 

ви рі шен ня скла д ної про бле ми об ме жен ня її ма с ш та бів мо жуть бу ти 
за сто со ва ні та кі за хо ди: 

1. За без пе чен ня чі т ко с ті та од но зна ч но с ті дії за ко нів.
Слід лі к ві ду ва ти зна ч ну кі ль кість за ко нів не пря мої дії, які при зво дять 

до чи но в ни ць ко го сва віл ля, ко ру п ції, ма со во го по ру шен ня за ко но дав ст ва.
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 За ко но дав ст во має вклю ча ти но р ми від по ві да ль но с ті по са до вих осіб 
усіх ра н гів за фа к та ми по ру шен ня за ко нів при управ лін ні дер жа в ною 
вла с ні с тю, ви тра чан ні бю дже т них ко ш тів, не за кон но му на дан ні по дат -
ко вих, ми т них або ін ших пільг, як що та ки ми ді я ми на не се но зби т ки дер-
жа ві і су с пі ль с т ву.

2. Здій с нен ня ма с ш та б ної по да т ко вої ре фо р ми на ос но ві та ких пріо-
ри те тів:

– по сту по ве ско ро чен ня кі ль ко с ті по да т ків і збо рів, зни жен ня їх ста-
вок та вдо с ко на лен ня пред ме ту опо да т ку ван ня;

– опо да т ку ван ня над при бу т ків, які отри му ють фі нан со во- про ми с ло-
ві гру пи і мо но по лі с ти від екс плу а та ції ко ри с них ко па лин, при ро д них 
ре сур сів, дер жа в ної вла с но с ті, не до с ко на лих бю дже т них пільг і до та-
цій;

– при ве ден ня пра вил ви зна чен ня до хо дів і ви да т ків су б’єк тів го с по да-
рю ван ня у від по ві д ність із за га ль но ви зна че ни ми прин ци па ми єди но го 
бу х га л тер сь ко го об лі ку, на яко му ґру н ту єть ся фі нан со ва, по да т ко ва, ста-
ти с ти ч на та ін ші ви ди зві т но с ті;

– за ко но да в ча лі к ві да ція мо ж ли во с ті під при ємств ви ко ри с то ву ва ти 
фі к ти в ні опе ра ції з при хо ву ван ням до хо дів і збі ль шен ням ва ло вих ви-
трат, ухи лян ня від спла ти по да т ків.

3. Роз ро б ка ме ха ні з мів до три ман ня ко н т ра к тів і угод.
Про ве ден ня су до вої ре фо р ми, ме тою якої має ста ти:
– не за ле ж ність су д дів від ви ко нав чої вла ди;
– ство рен ня ін стру ме н тів ви ко нан ня су до вих рі шень та не за ле ж ної 

си с те ми ко н т ро лю їх яко с ті;
– ре а лі за ція про гра ми за хи с ту су д дів, по те р пі лих та сві д ків.
Не об хід но ви рі ши ти про бле му фі нан су ван ня су д дів та усу ну ти їх ню 

за ле ж ність від рі з них дже рел фі нан су ван ня, у то му чи с лі кри мі на ль но го 
ха ракте ру.

4. Лі к ві да ція ін сти ту цій них та ад мі ні с т ра ти в них пе ре шкод ве ден ня 
бі з не су.

По трі б но вне с ти істотні ко ре к ти ви в ре гу ля то р ну по лі ти ку дер жа ви, 
по чи на ю чи з пе ре гля ду і спро щен ня до зві ль них, ре єст ра цій них і на гля-
до вих фу н к цій, вста но в лен ня об ґру н то ва них про гре си в них роз мі рів та-
ри фів за на да ні по слу ги.
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5. Ство рен ня ме ха ні з мів на дій но го за хи с ту прав вла с но с ті всіх уча с-
ни ків еко но мі ч но го жит тя, що пе ред ба чає:

– вста но в лен ня про зо ро с ті в ді я ль но с ті під при ємств для ак ці о не рів;
– за без пе чен ня про це ду ри змі ни вла с ни ків в умо вах про зо рих та опе-

ра ти в них су до вих про це дур.
6. Фо р му ван ня си с те ми ко н т ро лю ю чих служб та які с но го ка д ро во го 

за без пе чен ня.
Не об хід но ство ри ти прин ци по во но ву си с те му фі нан со во го, по да-

т ко во го, ба н ків сь ко го ко н т ро лю з ура ху ван ням по в но ва жень Ра ху н ко-
вої па ла ти та під ви щи ти її від по ві да ль ність за стан і якість ко н т ро лю. 
Оці н ки ді я ль но с ті ко н т ро лю ю чих і пра во охо рон них ор га нів, їх чи се ль-
ність, ви да т ки на утри ман ня по ви нні ви зна ча ти ся не за кі ль кі с тю ко н т-
ро ль них за хо дів, а за ре а ль ни ми по ве р нен ня ми ко ш тів і май на дер жа ві 
за ра ху нок ці л ко ви то го усу нен ня пра во по ру шень.

Го ло вною умо вою ле га лі за ції еко но мі ки є роз ви ток усіх форм та 
ін сти ту тів гро ма дян сь ко го су с пі ль с т ва і по си лен ня йо го впли ву на 
со ці а ль но- еко но мі ч ну по лі ти ку дер жа ви.
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14.  МО ДЕ Р НІ ЗА ЦІЯ ДЕР ЖА В НО ГО 
УПРАВ ЛІН НЯ ЕКО НО МІ КОЮ

14.1. Роз ви ток пар т нер сь ких від но син між дер жа вою і бі з не сом

Від но си ни між дер жа вою та бі з не сом в Укра ї ні ха ра к те ри зу ють ся чи-
с лен ни ми про бле ма ми у сфе рі опо да т ку ван ня, ре єст ра ції та лі к ві да ції 
під при ємств (134 та 145 мі с це від по ві д но з 183 кра їн у рей ти н гу «Ве-
ден ня бі з не су»), лі це н зу ван ня та отри ман ня до зво лів, ак ці о ну ван ня та 
ко р по ра ти в но го управ лін ня (за рі в нем за хи с ту мі но ри та р них ак ці о не рів 
Укра ї на по сі дає 132 пе ре д о с тан нє мі с це в рей ти н гу Сві то во го еко но-
 мі ч но го фо ру му), за хи с ту прав вла с но с ті (127 мі с це Укра ї ни з 133 кра-
їн у рей ти н гу Сві то во го еко но мі ч но го фо ру му), за хи с ту ін ве с то рів (109 
мі с це в рей ти н гу «Ве ден ня бі з не су»), со ці а ль ної від по ві да ль но с ті бі з-
не су то що. По да т ко ве ре гу лю ван ня в Укра ї ні ха ра к те ри зу єть ся не ста-
бі ль ні с тю, іс то т ним по да т ко вим на ва н та жен ням на еко но мі ч ні су б’єк ти 
(Укра ї на по сі дає 181 мі с це се ред 183 кра їн за по ка з ни ка ми, що ха ра к те-
ри зу ють ад мі ні с т ра ти в не та по да т ко ве на ва н та жен ня на су б’єк ти го с по-
да рю ван ня в рей ти н гу «Ве ден ня бі з не су»), чи с лен ни ми про бле ма ми з 
ад мі ні с т ру ван ням пла те жів, бю дже т ною за бо р го ва ні с тю з окре мих ви-
дів по да т ків (об сяг бю дже т ної за бо р го ва но с ті з не від шко до ва но го ПДВ 
ста ном на 01.01.2010 ста но вив 21,8 млрд грн, у т. ч. із сум, під тве р дже-
них пе ре ві р ка ми – 16,9 млрд грн; за 2009 р. су ма за бо р го ва но с ті зро с ла 
на 9,0 млрд грн, або в 1,7 ра за), не ефе к ти в ною си с те мою спра в лян ня 
ре н т них пла те жів то що. 

Становлення пар т нер сь ких від но син між дер жа вою та бі з не сом має 
здій с ню ва тись на ос но ві:

Фо р му ван ня ефе к ти в но го ме ха ні з му со ці а ль ної від по ві да ль но с ті бі з-
не су, яким пе ред ба ча єть ся роз ро б ка: 

– си с те ми про па га н ди со ці а ль ної ак ти в но с ті та від по ві да ль но с ті під-
при ємств, про грам зо в ні ш ньо го сти му лю ван ня со ці а ль ної від по ві да ль-
но с ті під при єм с т ва (про гра ми еко но мі ч ної мо ти ва ції, пе ре ко нан ня, за-
лу чен ня до со ці а ль но го пар т нер с т ва та ді а ло гу), за хо дів сти му лю ван ня 
роз ви т ку га лу зе во го по ши рен ня та са мо ре гу лю ван ня со ці а ль ної від по-
ві да ль но с ті; 
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– ме то до ло гії про ве ден ня уні фі ко ва но го та ефе к ти в но го со ці а ль но го 
ау ди ту;

– си с те ми які с них та кі ль кі с них ком пле к с них со ці а ль них ін де к сів, на 
ос но ві яких ви зна ча ти муть ся со ці а ль ні рей ти н ги під при ємств; 

– баз да них для про ве ден ня со ці а ль но го ау ди ту на ре гі о на ль но му та 
мі с це во му рі в нях дер жа в ної ви ко нав чої вла ди; 

– центрів со ці а ль но го ау ди ту (дер жа в них і не дер жа в них) як еле ме н тів 
со ці а ль ної ін фра стру к ту ри ри н ко во го спря му ван ня.

Удо ско на лен ня стра те гії та ін сти ту цій ної стру к ту ри про ти дії ко ру п-
ції, пра во вої ба зи і си с те ми вну т рі ш ньо го ко н т ро лю у сфе рі бо ро ть би 
з ко ру п ці єю; змі ц нен ня по те н ці а лу ор га нів дер жа в ної вла ди що до за-
по бі ган ня про явам ко ру п ції; упро ва джен ня в на ці о на ль не за ко но дав ст-
во між на ро д них ста н да р тів у сфе рі за по бі ган ня та про ти дії ле га лі за ції 
(від ми ван ню) до хо дів, оде р жа них зло чин ним шля хом, та фі нан су ван ню 
те ро ри з му.

Ре а лі за ція пар т нер с т ва між дер жа вою та бі з не сом по тре бує вдо с ко-
на лен ня но р ма ти в но- пра во вої ба зи дер жа в но- при ва т но го пар т нер с т ва 
шля хом: 

– при йн ят тя За ко ну Укра ї ни «Про ос но в ні за са ди вза є мо дії дер жа ви з 
при ва т ни ми пар т не ра ми»; 

– роз ро б лен ня та при йн ят тя дер жа в ної та ре гі о на ль ної стра те гії роз-
ви т ку дер жа в но- при ва т но го пар т нер с т ва, в якій ма ють бу ти ві до бра же-
ні за га ль ні на пря ми і сфе ри пу б лі ч но- при ва т но го пар т нер с т ва, ви ди й 
об ся ги по слуг, які на да ва ти муть ся в ра м ках пар т нер с т ва, пе ред ба чу ва ні 
фо р ми пар т нер с т ва, ос но во по ло ж ні прин ци пи фу н к ці о ну ван ня пар т нер-
с т ва; 

– уз го джен ня чин ної но р ма ти в но- пра во вої ба зи що до ви ко ри с тан ня 
дер жа в ної вла с но с ті в кон текс ті за про ва джен ня дер жа в но- при ва т но го 
пар т нер с т ва, зо к ре ма, в ча с ти ні за ко нів Укра ї ни «Про управ лін ня дер жа-
в ним та ко му на ль ним май ном», «Про оре н ду дер жа в но го та ко му наль -
но го май на», «Про кон це сі ї», «Про кон це сії на бу ді в ни ц т во та екс плу а-
та цію ав то мо бі ль них до ріг», «Про фі нан со вий лі зинг», «Про уго ди про 
роз по діл про ду к ці ї»; 

– при йн ят тя За ко ну Укра ї ни «Про уго ди про роз по діл про ду к ці ї» 
в но вій ре да к ції, що ви зна ча ти ме мі с це угод про роз по діл про ду к ції в 
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14. Мо де р ні за ція дер жа в но го управ лін ня еко но мі кою

за га ль но де р жа в ній пра во вій си с те мі, мо мент ви ни к нен ня та пе ре хо ду 
пра ва вла с но с ті на ви до бу ту про ду к цію, ста тус «і но зе м ний ін ве с тор», 
що за сто со ву єть ся в між на ро д ній прак ти ці, зо к ре ма – до ку ме н тах ОЕСР, 
пе ре лік осіб, які мо жуть бу ти ін ве с то ра ми; 

– фо р му ван ня На ці о на ль но го ре єст ру об’ єк тів дер жа в но- при ва т но го 
пар т нер с т ва за від по ві д ни ми ре гі о на ми, те ри то рі я ми, ви да ми еко но мі ч-
ної ді я ль но с ті; 

– при йн ят тя За ко ну Укра ї ни «Про со ці а ль ну від по ві да ль ність бі з не-
су», який має ста ти ра м ко вим усе охо п лю ю чим до ку ме н том з пи тань, що 
ре гу лю ють со ці а ль ні від но си ни між су с пі ль с т вом та бі з не сом в Укра ї ні; 

– удо ско на лен ня Нац іонального  ста ндарт у  Ук ра їни  «Сист еми управ-
л ін н я соціа ль ною від по в ідаль н іс тю»  з  м ет ою ада птації д о  осо бливос те й 
та с пеціалізаці ї  д ія льн ості під п риє мств  рі зн их   видів ек он омі чної д іял ь-
но сті Укр аїни профільн ими  міні сте рства ми т а відомс тв а ми; 

–  ств ор е ння Коо рди націй но ї  р ади дл я розроб ки  ст рат егії р озв ит ку си-
сте ми со ці аль них посл уг, ви діл ення ключов их  з авдань  ї ї  р еформу вання, 
здій сне ння  моніто ри нг у  за  в и рішенн ям по ста вл ених проб лем; 

 –  с тв орення Реє ст р у с уб’єкті в  (д ержавн их ,  н едержа вних) надання 
со ці а ль ни х посл уг  ( з абезпече ння  відкр ит о го дост у пу   населен ня  до 
дан их  реєст р у)   та отримува чів  соціа ль н их посл у г  ( із дотри м ан ня м 
 к он фіденц ій ності  зб ору фіна нс ової  та  ін шої інфор мац ії  про по те нційних 
сп ож ива чів со ціальни х  послуг). 

14.2 .  М од ер н із ація мех ані зму упр ав л ін н я держ ав но ю  власніс тю
 Пр облема: низька ефек ти вніст ь  управ лін н я держа вн ою власністю та  

к орпорати вни м и прав а ми держави  на  о сн ові зас та р іл их упр авлінських 
проц ед ур  без залучення кр ащи х  с ві то вих прак т и к корпо ра тивног о 
управ лін ня,  безсис те мн а  приват и з ац ія, рез ул ь татом  як о ї є вкр а й  н изькі  
обсяги б юд жет них н адходж ен ь  (план  н ад х оджень б юд жетних ко шті в 
від  пр ив атизаці ї держав ног о  ма йна у  2 00 9 р. ви ко нано на  10,2 %) , 
 не в порядк о ва ні с ть рен тни х  відносин  то що . 

 Визна че ння стр ате гі чни х орієн ти рів  р оз ви тк у  д ержавн ої  в л ас ності 
 щ одо : 

– п о си ле н ня рол і  д ержавн ої  в ласності в  пр о цесах  упр авління  
е ко но мік ою шля хо м  п редст а вл ення і нт ер есів дер жа в и у  с фе ра х 
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еко н о мі ч но ї діяльн ос ті,  пов’яз ани х з ек он ом і чною безп ек о ю, заб е зпе-
ченням  ко нк у рентосп роможного   економічн ог о зрост ан ня , діяль ні стю  
приро д ни х  м о нополій;  

–  розви тк у  суб’єк ті в  господ а рю в ання державн ого сект ору  еконо мі к и 
на се редньостр ок о ву пе рс пе ктиву  з   урахування м  пр ог нозу  тривал ості та 
йм овірни х  н аслідк ів  е коном і ч ної кризи  в  Україн і  та світовій економіці.

Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності: 
– у сфері управління державним майном, включаючи земельні 

ділянки, де розташоване таке майно; 
– шляхом чіткого розподілу функцій управління об’єктами дер жа в-

ної вла с но с ті між ор га на ми ви ко нав чої вла ди (центра ль ни ми, мі с це ви-
ми, Фо н дом дер жа в но го май на Укра ї ни), у то му чи с лі по си лен ня ро лі 
Мі ні с тер с т ва еко но мі ки Укра ї ни в управ лін ні ко р по ра ти в ни ми пра ва ми 
дер жа ви; 

– на ос но ві ви зна чен ня кри те рі їв до ці ль но с ті пе ре да чі дер жа в но го 
май на в при ва т ну вла с ність та спо со бів ко н т ро лю за по да ль шим ви ко ри-
с тан ням пе ре да но го май на; 

– шля хом удо ско на лен ня об лі ку об’ єк тів дер жа в ної вла с но с ті че рез 
ство рен ня ба зи да них про не ру хо ме май но, яке пе ре бу ває на ба ла н сі су-
б’єк тів го с по да рю ван ня дер жа в но го се к то ру еко но мі ки; 

– шля хом про ве ден ня ін ве н та ри за ції об’ єк тів дер жа в ної ін те ле к ту -
а ль ної вла с но с ті в Укра ї ні.

Удо ско на лен ня ме ха ні з му управ лін ня об’ єк та ми дер жа в ної вла с но с ті 
у сфе рі при ро д них ре сур сів шля хом: 

– на дан ня при ро д ним ре сур сам ста ту су дер жа в них ак ти вів у від по ві-
д но с ті до Кон сти ту ції Укра ї ни; 

– за про ва джен ня ди фе ре н ці йо ва них ста вок опо да т ку ван ня при бу т ку, 
що отри му єть ся су б’єк та ми, які пра цю ють у га лу зі ви до бу ван ня при-
ро д них ре сур сів, а та кож за про ва джен ня екс по р т них мит на при ро д ні 
ре сур си; 

– ство рен ня си с те ми мо ні то ри н гу ста ну й аде к ва т ної гро шо вої оці-
н ки при ро д них ре сур сів з ме тою під ви щен ня ефе к ти в но с ті ви ко ри с-
тан ня при ро д них ре сур сів; роз ро б ки (з ура ху ван ням сві то вої прак ти ки) 
ста н да р тів об лі ку та зві т но с ті су б’єк тів го с по да рю ван ня, що пра цю ють 
у га лу зі ви до бу ван ня та про да жу при ро д них ре сур сів; 
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– ре а лі за ції стра те гії фо р му ван ня ре н т ної пла ти за ви ко ри с тан ня при-
ро д них ре сур сів та роз ро б ки єди но го но р ма ти в но- пра во во го ак ту за ко-
но да в чо го рі в ня, який би ре гу лю вав від но си ни у сфе рі ре н т ної пла ти, 
спо со би її спра в лян ня та ста в ки.

14.3.  Фо р му ван ня се ре до ви ща пар т нер с т ва 
в ін ве с ти цій но- ін но ва цій ній сфе рі

Про бле ма: ни зь ка кон ку рен то сп ро мо ж ність на ці о на ль ної еко но мі ки 
(82 мі с це з 133 кра їн у рей ти н гу гло ба ль ної кон ку рен то сп ро мо ж но с ті 
Сві то во го еко но мі ч но го фо ру му), що ха ра к те ри зу єть ся не до ста т нім рі в-
нем ди ве р си фі ко ва но с ті та до мі ну ван ням тре тьо го та че т ве р то го тех но-
ло гі ч них укла дів.

Для за без пе чен ня кон ку рен то сп ро мо ж но го ін но ва цій но го роз ви т ку 
еко но мі ки Укра ї ни до ці ль но ви ко ри с то ву ва ти за са ди пу б лі ч но- при ва т-
но го пар т нер с т ва, яке пе ред ба чає: 

Фо р му ван ня ін фра стру к ту ри ін но ва цій ної еко но мі ки шля хом: 
– ство рен ня ме ре жі спе ці а лі зо ва них ор га ні за цій під три м ки ін но ва цій; 
– сти му лю ван ня спів ро бі т ни ц т ва бі з не су, уні вер си те тів та на у ко во- 

до с лі д них уста нов; ство рен ня ба зи да них за ре зуль та та ми впро ва джен ня 
за хо дів ін но ва цій ної по лі ти ки та са мих ін но ва цій; під ви щен ня куль ту ри 
па те н ту ван ня й лі це н зу ван ня шля хом ство рен ня про фе сій них па те н т них 
ме реж і ре фо р му ван ня за ко но дав ст ва у сфе рі ін те ле к ту а ль ної вла с но с ті. 

Ре а лі за цію су час них ме ха ні з мів управ лін ня ри зи ка ми ін ве с ти цій них 
про е к тів на за са дах дер жа в но- при ва т но го пар т нер с т ва, за про ва джен ня 
дер жа в но го мо ні то ри н гу та ко н т ро лю за ре а лі за ці єю ін ве с ти цій них про-
е к тів стра те гі ч но го зна чен ня.

Мо де р ні за цію но р ма ти в но- пра во вої ба зи у сфе рі ін ве с ти цій но-
 ін но ва цій но го роз ви т ку шля хом: 

– при йн ят тя За ко ну Укра ї ни «Про ство рен ня Ін ве с ти цій но- ін но ва цій-
но го фо н ду Укра ї ни», що роз ши рить мо ж ли во с ті су б’єк тів під при єм -
ни ц т ва для ре а лі за ції ін ве с ти цій них про е к тів че рез ме ха ні з ми пря мо го 
фі нан су ван ня, кре ди ту ван ня, а та кож на дан ня дер жа в них га ра н тій; 

– роз ро б ки Кон це п ції роз ви т ку дер жа в них фі нан со вих ін сти ту тів роз-
ви т ку, яка ви зна ча ти ме пріо ри те ти їх ньої ді я ль но с ті та кри те рії ефе к ти-
в но с ті; 
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14.4. Роз ви ток пар т нер сь ких від но син між дер жа вою та між на ро д ни ми ор га ні за ці я ми

– при йн ят тя по ста но ви КМУ про ре о р га ні за цію Укра ї н сь ко го ба н ку 
ре ко н с т ру к ції та роз ви т ку, який здій с ню ва ти ме управ лін ня Ін ве с ти цій-
ним фо н дом і ви ко ну ва ти ме фу н к ції з опе ра ти в но го управ лін ня йо го 
ко ш та ми, ана лі зу, оці н ки та від бо ру ін ве с ти цій них про е к тів, на да ва ти ме 
ін ве с то рам га ра н тії від іме ні КМУ, ве с ти ме об лік кре ди т них та ін ве с ти-
цій них зо бо в’я зань і ста ну їх ньо го ви ко нан ня, ко н т ро лю ва ти ме ефе к тив -
ність ви ко ри с тан ня ко ш тів цьо го фо н ду; 

– при йн ят тя по ста но ви КМУ про по ря док фо р му ван ня та ви ко ри с тан-
ня ко ш тів Ве н чу р но го ін но ва цій но го фо н ду, який бу де спі вфі на н су ва ти 
ві ді бра ні на кон ку р с ній ос но ві ве н чу р ні ін но ва цій ні фо н ди, що фо р му-
ють ся при ва т ни ми ін ве с то ра ми.

14.4.  Роз ви ток пар т нер сь ких від но син між дер жа вою 
та між на ро д ни ми ор га ні за ці я ми

Пе ред ба ча єть ся по си лен ня вза є мо дії дер жа ви з між на ро д ни ми ор га-
ні за ці я ми з ме тою під ви щен ня ефе к ти в но с ті ви ко ри с тан ня фі нан со вої, 
тех ні ч ної та кон су ль та ти в ної до по мо ги шля хом: 

За лу чен ня по зик МФО на під три м ку дер жа в но го бю дже ту ли ше пі с ля 
оці н ки бю дже т них мо ж ли во с тей дер жа ви і ви ко ри с тан ня всіх вну т рі шніх 
дже рел фі нан су ван ня ви да т ків бю дже ту і бо р го вих зо бо в’я зань уря ду;

Під ви щен ня ефе к ти в но с ті кре ди т них про грам МФО на ос но ві: 
– по си лен ня від по ві да ль но с ті між на ро д них ор га ні за цій за ре зуль та ти 

впро ва джен ня про е к тів і пе ре кла ден ня ча с ти ни не про ду к ти в них ви трат, 
по не се них під час ре а лі за ції не вда лих про е к тів на їх вла с ні бю дже ти; 

– за без пе чен ня на сту п но с ті в про е к тах МФО, тоб то по да ль шо го ви-
ко ри с тан ня ство ре них ор га ні за цій но- фі на н со вих ме ха ні з мів без уча с ті 
кре ди то рів;

– за без пе чен ня на ле ж но го об ґру н ту ван ня іні ці ю ван ня та пла ну ван ня 
про е к тів; 

– за по бі ган ня фо р му ван ня ри зи ко вої та дис про по р цій ної стру к ту ри 
про е к т но го порт фе лю МБРР в Укра ї ні; 

– спро щен ня про це дур МФО що до на бут тя чин но с ті угод про по зи ки 
та вне сен ня змін до них; 

– вста но в лен ня від по ві да ль но с ті укра ї н сь ких ви ко нав ців та бе не фі-
ціа рів за не своє ча с не і не які с не впро ва джен ня про е к тів;
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Спри ян ня єв ро пей сь кій та єв ро а т ла н ти ч ній ін те г ра ції Укра ї ни 
на ос но ві: 

– ада п та ції за ко но дав ст ва Укра ї ни до за ко но дав ст ва ЄС, зо к ре ма у 
сфе рі при ко р дон но го, ми т но го та ін ших ви дів ко н т ро лю, що за сто со ву-
ють ся дер жа вою під час пе ре мі щен ня то ва рів; у сфе рі ци ві ль ної авіа ції; 

– га р мо ні за ції на ці о на ль но го за ко но дав ст ва в са ні та р ній та фі то- са-
ні та р ній сфе рі з но р ма ми та прин ци па ми угод СОТ, но р ма ми acquis 
communautaire; ада п та ції про це ду ри оці н ки впли ву на на вко ли ш нє се ре-
до ви ще до ви мог ЄС; 

– упро ва джен ня прин ци пів Єв ро пей сь кої ха р тії ма лих під при ємств; 
ре а лі за ції по ло жень Уго ди про асо ці а цію між Укра ї ною та ЄС, зо к ре ма в 
ча с ти ні ство рен ня зо ни ві ль ної то р гі в лі; 

– ви ко нан ня Пла ну дій що до ві ль но го пе ре мі щен ня про ми с ло вої про-
ду к ції в ра м ках при єд нан ня Укра ї ни до Уго ди про оці н ку від по ві д но с ті 
та при йн я т ність про ми с ло вої про ду к ції (АСАА); 

– ім п ле ме н та ції по ло жень «По ря д ку ден но го асо ці а ції Укра ї на – ЄС»; 
– під три м ки здій с нен ня ко ор ди на ції дер жа в ної по лі ти ки у сфе рі єв ро-

пей сь кої та єв ро а т ла н ти ч ної ін те г ра ції; роз ви т ку мо ж ли во с тей Укра ї ни 
у сфе рі по ві т ря них пе ре ве зень шля хом уча с ті в опе ра ці ях і мі сі ях ЄС і 
НА ТО; роз ви т ку на у ки в ра м ках на у ко вих про грам ЄС і НА ТО; 

– за без пе чен ня на ле ж но го рі в ня по ін фо р мо ва но с ті гро мад сь ко с ті з 
пи тань єв ро пей сь кої та єв ро а т ла н ти ч ної ін те г ра ції, ство рен ня умов для 
сві до мо го са мо ви зна чен ня гро ма дян що до при єд нан ня до ЄС і НА ТО; 

– ін те г ра ції дер жа в них те ле ра ді о ко м па ній до єв ро пей сь ких ко му ні ка-
цій них ме реж; під три м ки транс ко р дон но го спів ро бі т ни ц т ва та куль ту р-
них зв’я з ків; роз ро б лен ня та впро ва джен ня ак ти в ної ці льо вої ма р ке ти н-
го вої стра те гії фо р му ван ня по зи ти в но го ін ве с ти цій но го імі джу Укра ї ни 
за ко р до ном; ре фо р му ван ня пу б лі ч ної ад мі ні с т ра ції з ме тою ін те г ра ції 
Укра ї ни до єв ро пей сь ко го ад мі ні с т ра ти в но го про с то ру.

 Національна доповідь
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15.  НА У КА ТА ІН НО ВА ЦІЇ В ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НІ 
РОЗ ВИ Т КУ ЕКО НО МІ КИ УКРА Ї НИ

В Укра ї ні на ко пи че но по ту ж ний на у ко во- те х но ло гі ч ний по те н ці ал за 
кі ль кі с ни ми по ка з ни ка ми: кі ль кість на у ко вих уста нов сьо го дні пе ре бу-
ває май же на рі в ні 1991 р. (1378 у 2008 р. про ти 1344 у 1991 р.), бі ль ше 
по ло ви ни з яких від но сять ся до га лу зе во го се к то ру на у ки (55,5 %), по-
над чверть – до ака де мі ч но го (26,1 %); 13 % – ви щої осві ти і 5 % – за-
вод сь ко го се к то ру.

Ак ти в ність ко р по ра ти в но го се к то ру до слі джень і роз ро бок з об ме же-
но ву зь кою «ні ше ю» ри н ку: у се ре д ньо му про ми с ло ві під при єм с т ва ви-
тра ча ють на до слі джен ня і роз ро б ки ме н ше 1 % від ва р то с ті про ду к ції, 
що ви пу с ка є ть ся. За га лом, ча с т ка про ми с ло вих під при ємств у се к то рі 
до слі джень і роз ро бок ста но вить в Укра ї ні бли зь ко 5 %, в Ро сії – 6 %, 
вод но час як у США, Япо нії, кра ї нах ЄЕС і на віть у Ки таї – бли зь ко 60 %. 
Роз ви ток ви ко нан ня на у ко во- те х ні ч них роз ро бок пе ре ко н ли во до во дить 
ін шу те н де н цію – ни зь кий рі вень на у ко вих роз ро бок та ін но ва цій у про-
ми с ло во с ті. 

В остан ні ро ки сфо р му ва ла ся не га ти в на те н де н ція що до ско ро чен ня 
ре а ль них об ся гів фі нан су ван ня на у ко во- те х но ло гі ч ної сфе ри, хо ча но мі-
на ль но від бу ва єть ся їх збі ль шен ня. Зо к ре ма, у 2007–2008 рр. за га ль ний 
об сяг фі нан су ван ня на у ко вих і на у ко во- те х ні ч них ро біт у ді ю чих ці нах 
по рі в ня но з по пе ре дні ми пе рі ода ми зро с тав на 19 % та 30 %, від по ві д-
но. Ана ло гі ч на ди на мі ка фі к су ва ла ся й у по пе ре дні ро ки. Мо ж на кон с та-
ту ва ти не про с то брак ко ш тів для за без пе чен ня на у ко во- те х но ло гі ч но го 
роз ви т ку ви ро б ни чо го по те н ці а лу еко но мі ки Укра ї ни, а руй ну ван ня фі-
нан со вих ос нов фу н к ці о ну ван ня на у ко во го се к то ру, що де да лі по мі т ні-
ше при зво дить до по си лен ня тех но ло гі ч ної за ле ж но с ті на ці о на ль но го 
го с по дар с т ва.

Для остан ніх ро ків ха ра к те р не зро с тан ня пи то мої ва ги фу н да ме н та-
ль них до слі джень у роз по ді лі за ви да ми на у ко вих ро біт, про те їх ча с т-
ка не пе ре ви щує 0,2 % ВВП, то ді як у роз ви ну тих кра ї нах ви тра ти на 
фу н да ме н та ль ні до слі джен ня ста но в лять 0,5–0,6 % ВВП. Фа к ти ч но ча-
с т ка ВВП, яка ви тра ча єть ся на на у ко ві до слі джен ня в Укра ї ні, у 2–2,5 
ра за ме н ша, ніж у про ві д них кра ї нах сві ту. Пи то мі ви тра ти на на у ко ві 
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15. На у ка та ін но ва ції в за без пе чен ні роз ви т ку еко но мі ки Укра ї ни

до слі джен ня в роз ра ху н ку на од но го на у ко вця в Укра ї ні май же втри чі 
ме н ші, ніж у Ро сії, у 18 ра зів – ніж у Бра зи лії, в 34 – ніж у Пів ден ній Ко-
реї і бі ль ше як у 70 ра зів – ніж у США. 

Парк на у ко вих при ла дів та уста т ку ван ня в на у ко во- до с лі д них ор га ні-
за ці ях і ла бо ра то рі ях не по мі р но за ста рів: 60 % з тих, що екс плу а ту ють ся 
в НАН Укра ї ни, фу н к ці о ну ють від 15 до 25 ро ків, вод но час як у роз ви ну-
тих кра ї нах сві ту те р мін екс плу а та ції та ко го об ла д нан ня не пе ре ви щує 
п’я ти -се ми ро ків. Для ма к си ма ль но ефе к ти в но го ви ко ри с тан ня ін те ле к-
ту до слі д ни ка від су т ність су час ної про гре си в ної ма те рі а ль но- те х ні ч ної 
ба зи є чи не го ло вною пе ре шко дою що до по зи ти в ної ре зуль та ти в но с ті 
за ве р шен ня йо го на у ко вих по шу ків. Ча с т ка ос но в них за со бів на у ко вих 
ор га ні за цій у за га ль но му об ся зі ос но в них за со бів під при ємств та ор га-
ні за цій Укра ї ни ста но ви ла 0,9 %, у то му чи с лі ма шин та об ла д нан ня – 
1,3 %. Сту пінь зно ше но с ті ос но в них за со бів у на у ко вій сфе рі ста но вив 
бли зь ко 45 %. 

Cлід від зна чи ти не до ста т ню ува гу дер жа ви до си ту а ції у сфе рі ре-
гу лю ван ня пра во від но син що до об’ єк тів пра ва про ми с ло вої вла с но с ті, 
зо се ре джен ня на пра во вих та ад мі ні с т ра ти в них ме то дах та ін стру ме н-
тах без на ле ж но го ви ко ри с тан ня ме то дів сти му лю ю чо го ха ра к те ру, що 
при зве ли до ка та с т ро фі ч но го зме н шен ня чи се ль но с ті ви на хі д ни ків, ав-
то рів про ми с ло вих зра з ків і ра ці о на лі за тор сь ких про по зи цій. По рі в ня но 
з 1991 р. кі ль кість ви на хі д ни ків і ра ці о на лі за то рів ско ро ти ла ся більш 
ніж у 20 ра зів. 

При ско рен ня роз ви т ку еко но мі ки Укра ї ни та її рі в но пра в ну ін те г ра-
цію в між на ро д ний про с тір у се ре д ньо ст ро ко вій і до в го стро ко вій пе-
р с пе к ти ві ви зна ча ти меть ся ре зуль та том ви ко ри с тан ня в пе р шу чер гу 
ін но ва цій ної скла до вої, що пе ред ба чає під ви щен ня ро лі на у ки як впли во-
во го ін сти ту ту рі в но пра в но го пар т не ра в ме ре жі со ці а ль но- еко но мі ч них 
вза є мо від но син.

Не об хід но за ве р ши ти про цес ін сти ту ці а лі за ції на у ко вої сфе ри ме-
то да ми за ко но дав ст ва, ви ко нав чої, су до вої та на у ко во- те х но ло гі ч ної 
по лі ти ки, за га ль но де р жа в но го про гно зу ван ня й мо де лю ван ня, на у-
ко во- те х ні ч но го про гра му ван ня та ін фо р ма ти за ції з ме тою вирішен-
ня най го с т рі ших на ці о на ль них про блем еко ло гії, ене р го з бе ре жен ня та 
ре сур со збе ре жен ня, ін но ва цій но- ін ве с ти цій них зру шень. 
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На пря ми:
– ви зна чен ня стра те гі ч них пріо ри те тів дер жа в ної під три м ки роз ви-

т ку на у ки й на у ко вої ді я ль но с ті, що дасть змо гу за без пе чи ти ефе к ти в-
не ви ко ри с тан ня об ме же них ре сур сів з ура ху ван ням ре а лій і ви кли ків 
в умо вах за го с т рен ня фі нан со во- еко но мі ч ної кри зи. Та ки ми стра те гі ч-
ни ми на пря ма ми мо жуть ста ти: 1) фу н да ме н та ль ні до слі джен ня, які по-
вні с тю або ча с т ко во фі нан су ють ся за ра ху нок по за бю дже т них дже рел 
(ві дом чі за мо в лен ня, між на ро д ні ор га ні за ції, гра н ти, під при єм с т ва та 
ін.); 2) на у ко ві до слі джен ня з про блем ене р го ощаджен ня та ви ко ри с тан-
ня но вих дже рел ене р гії; 3) від но в лен ня при ро д но го се ре до ви ща, ста лий 
роз ви ток, еко но мі ка знань; 4) на у ко ве за без пе чен ня ан ти кри зо вої со ці-
а ль но- еко но мі ч ної по лі ти ки; 5) на у ко ві до слі джен ня у сфе рі роз ро б ки 
та транс фе ру но вих тех но ло гій, ін но ва цій, тех но ло гі ч ної мо де р ні за ції 
про ми с ло во с ті, від но в лен ня ос но в них фо н дів (у то му чи с лі в аг ра р но му 
се к то рі еко но мі ки);

– бе з у мо в не ви ко нан ня па ра ме т рів дер жа в ної під три м ки роз ви т ку 
ака де мі ч ної на у ки, що вста но в ле ні за ко но да в чи ми та ін ши ми но р ма ти-
в но- пра во ви ми ак та ми. При до опра цю ван ні про е к ту бю дже ту до ці ль но 
збі ль ши ти ка пі та ль ні ви да т ки на роз ви ток сфе ри ака де мі ч ної на у ки, ви-
хо дя чи з то го, що ці ви тра ти, як пра ви ло, сти му лю ють не ли ше на у ко вий 
по шук, а й т. зв. «і н ве с ти цій ні» га лу зі про ми с ло во с ті (ма ши но бу ду ван-
ня, бу ді в ни ц т во та ін.), а та кож не ство рю ють ін фля цій них ефе к тів;

– офі цій но ви зна ти ви пе ре джа ль ний роз ви ток фу н да ме н та ль них до-
слі джень і спри я ти при цьо му збе ре жен ню про ві д них ві т чи з ня них на у-
ко вих шкіл че рез спе ці а ль ну дер жа в ну про гра му під три м ки;

– упро ва джен ня ор га ні за цій но- сти му лю ю чих ме ха ні з мів роз ви т ку на-
у ко вих до слі джень від по ві д но до за ко нів по гли б ле но го по ді лу на у ко вої 
пра ці (фу н да ме н та ль ні до слі джен ня, НДДКР, по шу ко ві до слі джен ня, 
екс пе ри ме н та ль ні ро бо ти, до слі д не ви ро б ни ц т во, зра з ки) че рез по си лен-
ня кон ку ре н ції між ни ми, під ви щен ня ко о пе ру ван ня, роз ви т ку всіх форм 
вла с но с ті, вве с ти ме ха нізм кон ку р су за ре сур си в усі фо р ми бю дже т но го 
фі нан су ван ня; під ви щен ня про зо ро с ті і зни жен ня рі в ня ло бі ю ван ня за 
до по мо гою ря ду про це дур: рі шен ня про фі нан су ван ня по ви нно при йма-
ти ся за уча с тю тех ні ч них екс пе р тів, не об хід но ма к си ма ль но вра хо ву ва-
ти зо в ні ш ню оці н ку, вклю ча ю чи, де мо ж ли во, за ру бі ж них екс пе р тів; 
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– ство рен ня на у ко мі с т ких ко р по ра цій шля хом ін те г ра ції на у ко вих, 
про ми с ло вих і фі нан со вих стру к тур че рез по слі до в ну і ра ці о на ль ну 
кон це н т ра цію на у ко во- ко н с т ру к тор сь ких і ви ро б ни чих під при ємств за 
прин ци пом схи ль но с ті до од но рі д них кла сів (ви дів) НДДКР та но вої 
тех но ло гії (за га ль них кі н це вих ре зуль та тів);

– ви зна чи ти ко ло га лу зей, що ста но ви ти муть ос но ву но во го тех но-
ло гі ч но го укла ду еко но мі ки, та, від по ві д но до еко но мі ч ної і на у ко во- 
те х но ло гі ч ної по лі ти ки дер жа ви, бра ти ко о пе ра ти в ну участь у їх на у-
ко во му за без пе чен ні. Ва ж ли во здій с ню ва ти ви бі р ко вий (се ле к ти в ний) 
роз ви ток тех но ло гій: ви клю чен ня ду б лю ван ня; роз ви ток до слі д ни ць кої, 
до слі д но- ек с пе ри ме н та ль ної ба зи на у ко во го при ла до бу ду ван ня, ме ре жі 
центрів ко ле к ти в но го ко ри с ту ван ня, до ве ден ня фі нан су ван ня при ла д ної 
ба зи на у ки до 5 % об ся гів ко ш тів, що ви ді ля ють ся з бю дже ту;

– у сфе рі управ лін ня – ство ри ти між ві до м чу ко мі сію з на у ко во- ін но-
ва цій ної по лі ти ки як ко ор ди ну ю чий ор ган, що за без пе чу ва ти ме вза є мо-
дію за ці ка в ле них ор га нів ви ко нав чої вла ди з ме тою ви ро б лен ня й ре а-
лі за ції дер жа в ної по лі ти ки у сфе рі на у ко вої, на у ко во- те х но ло гі ч ної та 
ін но ва цій ної ді я ль но с ті, роз ви т ку дер жа в них та ре гі о на ль них центрів 
на у ки і ви со ких тех но ло гій;

– ре а лі за ція по лі ти ки, спря мо ва ної на під ви щен ня яко с ті ка д ро во го по-
те н ці а лу на у ки шля хом сти му лю ван ня мо бі ль но с ті, вве ден ня ди фе ре н ці йо-
ва ної опла ти пра ці, під ви щен ня ква лі фі ка цій них ви мог. Ра зом із вве ден ням 
сти му лю ю чих над ба вок, під ви щен ням роз мі рів до плат за на у ко вий сту пінь 
іс то т но має бу ти під ви ще на ба зо ва скла до ва за ро бі т ної пла ти вче них;

– здій с ни ти пе ре орі є н та цію ді ю чих ці льо вих про грам на у ко вих до слі-
джень та екс пе р т них роз ро бок на за без пе чен ня пріо ри те т них на пря мів 
роз ви т ку на у ки, тех но ло гій з ура ху ван ням но ме н к ла ту ри пер шо че р го-
вих ва ж ли вих ос но в них про е к тів дер жа в но го зна чен ня; 

– за тве р ди ти но р ма ти в но- за ко но да в чу ба зу ве н чу р но го фі нан су ван ня 
та ре а лі зу ва ти на її ос но ві ме ха ні з ми уча с ті дер жа ви у ве н чу р них фо н-
дах; ство ри ти ін сти ту ці о на ль ні та пра во ві умо ви для роз ви т ку ве н чу р-
но го ін ве с ту ван ня в на у ко мі с т кі про е к ти;

– роз ро би ти та за тве р ди ти по да т ко ву по лі ти ку що до сти му лю ван ня 
ви трат при ва т но го се к то ру на НДДКР («по да т ко ві ви тра ти») для ін ве с-
ту ван ня ко ш тів бі з не су в фу н да ме н та ль ну і при кла д ну на у ку. 
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15.1. Роз бу до ва на ці о на ль ної ін но ва цій ної си с те ми
На пря ми: 
– ство рен ня ра ці о на ль ної ор га ні за цій ної стру к ту ри управ лін ня 

на у ко во- те х но ло гі ч ною та ін но ва цій ною ді я ль ні с тю:
♦ пе ред ба ча єть ся си с те ма ти за ція дер жа в них управ лін сь ких фу н к цій у 

цій сфе рі, аде к ва т но го їх пе ре роз по ді лу між ор га на ми ви ко нав чої вла ди, 
ре а лі за ції нап ра цьо ва них ра ні ше за хо дів та норм за ко но дав ст ва, зо к ре-
ма що до сти му лю ван ня ін но ва цій ної ді я ль но с ті, дію яких при зу пи не но; 

♦ під ви щен ня ви ко нав чої ди с ци п лі ни мі ні с терств і ві дом ств, за без пе-
чен ня на ле ж но го ко н т ро лю з бо ку ор га нів ви ко нав чої вла ди всіх рі в нів, 
осо б ли во в ча с ти ні ви ко нан ня стра те гі ч них про грам, за хо дів і про по зи-
цій, ви зна че них у ре ко ме н да ці ях ко мі тет сь ких та па р ла ме нт сь ких слу-
хань;

– роз бло ку ван ня дії за ко но да в чих ак тів та за про ва джен ня ком пле к су 
ме ха ні з мів ре а лі за ції ін но ва цій ної по лі ти ки:

♦ упо ря д ку ва ти на яв ну си с те му за ко но дав ст ва та до по в ни ти її ці лим 
ря дом не об хід них до ку ме н тів, які б ре г ла ме н ту ва ли та за без пе чу ва ли 
всі скла до ві ін но ва цій ної по лі ти ки дер жа ви: ство рен ня ін но ва цій ної ін-
фра стру к ту ри, роз ви ток транс фе ру тех но ло гій, ве н чу р не фі нан су ван ня, 
фо р му ван ня на ці о на ль ної ін но ва цій ної си с те ми, роз ви ток ви со ко те х но-
ло гі ч но го ви ро б ни ц т ва, ін те г ра цію на у ки, осві ти та ви ро б ни ц т ва, ре гі о-
на ль ний ін но ва цій ний роз ви ток; фо р му ван ня ін но ва цій них [(тех но ло гі-
ч них] кла с те рів то що) та до зво ли ти ви ро би ти си с те м ний ко декс за ко нів 
в ін но ва цій ній сфе рі;

♦ до три ман ня фа к ти ч но го, а не де кла ра ти в но го фі нан су ван ня ви трат, 
які за кла де ні в за ко но да в чі ак ти, що ста но в лять фу н да мент фо р му ван ня 
на ці о на ль ної ін но ва цій ної си с те ми. На сьо го дні не діє ст. 21 За ко ну Укра ї-
ни «Про ін но ва цій ну ді я ль ність», яка пе ред ба ча ла піль го ве опо да т ку ван ня 
пріо ри те т них ви дів ін но ва цій ної ді я ль но с ті. Не ви ко ну єть ся но р ма За ко ну 
Укра ї ни «Про на у ко ву і на у ко во- те х ні ч ну ді я ль ність» (ст. 34), яка пе ред ба-
чає рі вень бю дже т но го фі нан су ван ня на у ко вої та на у ко во- те х ні ч ної ді я ль-
но с ті у роз мі рі не ме н ше 1,7 % від ВВП Укра ї ни. 
У цьо му кон текс ті не об хід но:
– при ско ри ти роз гляд про е к тів за ко нів Укра ї ни: «Про пріо ри те т ні на-

пря ми ін но ва цій ної ді я ль но с ті в Укра ї ні», «Про пріо ри те т ні на пря ми 
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роз ви т ку на у ки і тех ні ки», «Про вне сен ня змін до За ко ну Укра ї ни “Про 
ін но ва цій ну ді я ль ність”», «Про вне сен ня змін до За ко ну Укра ї ни “Про 
на у ко ву і на у ко во- те х ні ч ну ді я ль ність”», «Про ін ду с т рі а ль ні (про ми с ло-
ві) па р ки», «Про вне сен ня змін до За ко ну Укра ї ни “Про спе ці а ль ний ре-
жим ін но ва цій ної ді я ль но с ті тех но ло гі ч них па р ків”»;

– уз го ди ти по ло жен ня За ко нів Укра ї ни «Про ви щу осві ту», «Про на-
у ко ву та на у ко во- те х ні ч ну ді я ль ність» з по ло жен ня ми Бю дже т но го, По-
да т ко во го, Ми т но го ко де к сів Укра ї ни, ін ши ми но р ма ти в ни ми ак та ми пе-
ред ба чи в ши:

♦ зві ль нен ня ін ве с ти цій у на у ку, що над хо дять від су б’єк тів не дер жа-
в ної фо р ми вла с но с ті, від спла ти ПДВ;

♦ ві до кре м лен ня ко ш тів спе ці а ль но го фо н ду від ко ш тів за га ль но го 
фо н ду і утри ман ня їх на ра ху н ках ко ме р цій них ба н ків. Дер жа в но му ка з-
на чей с т ву за ли ши ти тіль ки фу н к ції ко н т ро лю за ви тра та ми су то бю дже-
т них ко ш тів;

♦ мо ж ли вість ство рен ня уні вер си те та ми IV рі в ня ак ре ди та ції та на-
у ко ви ми уста но ва ми На ці о на ль ної ака де мії на ук Укра ї ни та га лу зе вих 
ака де мій на ук госп роз ра ху н ко вих на у ко во- до с лі д них ін сти ту тів, ла бо-
ра то рій, центрів, ком пле к сів з ча с т ко ви ми пра ва ми юри ди ч ної осо би, у 
то му чи с лі з мо ж ли ві с тю від крит тя ра ху н ку в ко ме р цій но му ба н ку;

– уто ч нен ня пріо ри те тів з ме тою роз ви т ку ви со ко ук ла д ної еко но мі ки: 
при йн я ти на дер жа в но му рі в ні на ла го дже ний ме ха нізм про ве ден ня де та-
ль них про гно з но- ана лі ти ч них до слі джень, які б да ли мо ж ли вість чі т ко 
й об ґру н то ва но ви зна ча ти на у ко во- те х но ло гі ч ні та ін но ва цій ні пріо ри те-
ти, що ма ли б ре а ль ний зиск для ві т чи з ня ної еко но мі ки;

– упро ва джен ня ме ха ні з мів спри я т ли во го фі нан су ван ня та кре ди ту-
ван ня еле ме н тів ін но ва цій ної ін фра стру к ту ри, у то му чи с лі шля хом:

♦ ком пе н са ції ба н ків сь ко го від со т ка уча с ни кам тех но па р ків за ін но-
ва цій ни ми про е к та ми, що прой ш ли від по ві д ну дер жа в ну екс пе р т ну ко-
мі сію; 

♦ ча с т ко вої уча с ті дер жа ви у пря мо му фі нан су ван ні про е к тів тех но-
па р ків за умо ви за лу чен ня при ва т но го ка пі та лу; 

♦ пря мої уча с ті дер жа ви у ство рен ні ве н чу р них фо н дів з ме тою сти-
му лю ван ня роз ви т ку ве н чу р но го бі з не су та ство рен ня умов для ін ве с ту-
ван ня для ма лих на у ко єм них під при ємств; 
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♦ ство рен ня дер жа в ної кре ди т ної уста но ви, що має на да ва ти піль го ві 
кре ди ти для під при ємств та окре мих роз ро б ни ків, які здій с ню ють впро-
ва джен ня ін но ва цій них роз ро бок та ін.; 

– здій с нен ня об’ єк ти в ної ком пле к с ної оці н ки ста ну ви со ко те х но ло гі-
ч но го ви ро б ни ц т ва в Укра ї ні, (а зна чить і оці н ки ви со ко те х но ло гі ч но го 
се к то ру еко но мі ки):

♦ роз ро би ти ме то до ло гію ви зна чен ня та іде н ти фі ка ції ви дів еко но мі ч-
ної ді я ль но с ті, що від но сять ся до ви со ко те х но ло гі ч них (за між на ро д ни-
ми кла си фі ка ці я ми);

♦ роз ро би ти та за тве р ди ти ме то ди ку як офі цій ну для здій с нен ня ста-
ти с ти ч них спо сте ре жень та упро ва ди ти від по ві д ні ста ти с ти ч ні фо р ми;

♦ роз ро би ти кла си фі ка тор ви со ко те х но ло гі ч ної про ду к ції та по слуг;
♦ скла с ти ре єстр ви со ко те х но ло гі ч них ви ро б ництв та від по ві д них 

під при ємств;
♦ за про ва ди ти спе ці а ль ну фо р му зві т но с ті «Ді я ль ність у сфе рі транс-

фе ру тех но ло гій», яка від по ві да ти ме сві то вим ста н да р там і на да ва ти ме 
не об хід ну ін фо р ма цію для здій с нен ня ком пле к с но го ана лі зу і між на ро-
д них спі вс та в лень цьо го ас пе к ту ін но ва цій ної ді я ль но с ті та спри я ла б 
на у ко во му об ґру н ту ван ню управ лін сь ких рі шень при фо р му ван ні дер-
жа в ної по лі ти ки що до роз ви т ку ри н ку ви со ких тех но ло гій;

– фо р му ван ня ре зуль та ти в ної си с те ми управ лін ня ін те ле к ту а ль ною 
вла с ні с тю як ді є во го ін стру ме н ту роз ви т ку про ми с ло во с ті шля хом на ро-
щу ван ня за па сів тех но ло гі ч них знань та їх об мі ну між кра ї на ми, зо к ре ма:

♦ пе ре гля ну ти По ста но ву Ка бі не ту Мі ні с т рів Укра ї ни від 19 ве ре с ня 
2007 р. № 1148 «Про вне сен ня змін до По ряд ку спла ти збо рів за дії, по в’я-
за ні з охо ро ною прав на об’ єк ти ін те ле к ту а ль ної вла с но с ті» з ме тою вста-
но в лен ня ста вок збо рів, ре а ль них для спла ти під при єм с т ва ми Укра ї ни;

♦ при ско ри ти роз ро б лен ня та при йн ят тя про е к тів по ста нов Ка бі не ту 
Мі ні с т рів Укра ї ни, не об хід них для прак ти ч но го за про ва джен ня ме ха ні-
з му транс фе ру тех но ло гій від по ві д но до За ко ну Укра ї ни «Про дер жа в не 
ре гу лю ван ня ді я ль но с ті у сфе рі транс фе ру тех но ло гій»;

♦ за про ва ди ти си с те му сти му лю ван ня ви на хі д ни ць кої та ін но ва цій-
ної ді я ль но с ті, пе ред ба чи в ши зо к ре ма: за про ва джен ня ме ха ні з му фі-
нан со вої під три м ки за ру бі ж но го па те н ту ван ня ви на хо дів; роз ро б ку й 
при йн ят тя ме то ди ч них ре ко ме н да цій що до: а) ви зна чен ня роз мі ру 
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15. На у ка та ін но ва ції в за без пе чен ні роз ви т ку еко но мі ки Укра ї ни

ви на го ро ди за ство рен ня і ви ко ри с тан ня об’ єк тів пра ва про ми с ло вої вла-
с но с ті (ви на хо дів, ко ри с них мо де лей, про ми с ло вих зра з ків, ра ці о на лі-
за тор сь ких про по зи цій, со р тів ро с лин); б) ви яв лен ня та оці н ки ноу- ха у. 

15.2.  Роз ро б ка та упро ва джен ня ме ха ні з мів, спря мо ва них 
на під ви щен ня по пи ту на НДДКР

За без пе чи ти та кі умо ви для ко ме р ці а лі за ції ре зуль та тів на у ко вої ді я-
ль но с ті:

– упро ва ди ти ме ха ні з ми фо р му ван ня фі нан со вої та тех но ло гі ч ної ін-
фра стру к ту ри, зо к ре ма по да т ко вих пільг, які ви сві т ле ні у роз д. 4 цьо го 
до ку ме н та;

– ство ри ти спе ці а ль ні фо н ди спри ян ня роз ви т ку ін но ва цій но го під-
при єм ни ц т ва.

Для по си лен ня по зи ти в но го ре зуль та ту ін фра стру к ту ру по трі б но під-
три му ва ти за дво ма на пря ма ми: 1) без по се ре д ньо сам об’ єкт ін фра стру-
к ту ри і 2) її клі є н тів – ком па нії, про е к ти. Під час ро бо ти фо н дів має бу ти 
до зво ле но ви ко ри с тан ня зво ро т но го фі нан су ван ня і більш гну ч ких форм 
під три м ки, осо б ли во при ре а лі за ції ме ре же вих про е к тів. На дан ня дер-
жа в но го за мо в лен ня на кон ку р с ній ос но ві під при єм с т вам, що во ло ді ють 
су час ною тех но ло гі єю, за сно ва ною на но ві т ніх на у ко вих до ся г нен нях. 

Це, у свою чер гу, по ви нно бу ти ім пу ль сом для та ких під при ємств у 
ча с ти ні на дан ня еко но мі ч ної під три м ки на у ко вим уста но вам (ін сти ту-
там, ла бо ра то рі ям), які зда т ні по ста ча ти ви ро б ни ц т ву тех но ло гі ч ні роз-
ро б ки, що за без пе чу ють ви ро б ни ц т во кон ку рен то сп ро мо ж ної про ду к ці ї. 
Са ме за та ких умов на у ка як ін сти тут на бу ває ста ту су впли во во го, рі в но-
пра в но го пар т не ра в ме ре жі со ці а ль но- еко но мі ч них вза є мо дій.

Ме ха ні з ми впро ва джен ня у прак ти ку дер жа в но го управ лін ня ви ва же-
ної тех но ло гі ч ної по лі ти ки як скла до вої за га ль но еко но мі ч ної по лі ти ки

Від су т ність по лі ти ки, яка б ре а ль но по в’я зу ва ла ці лі на у ко вої, ін-
ве с ти цій ної і стру к ту р ної по лі ти ки дер жа ви, тех но ло гі ч ні зру шен ня в 
укра ї н сь кій еко но мі ці на бу ли яв но ре гре си в но го ха ра к те ру і про яви ли ся 
у шви д кій де гра да ції її тех но ло гі ч ної стру к ту ри. При цьо му най більш 
се р йо з ний ре грес охо пив най су ча с ні ші ви ро б ни ц т ва і про яви в ся у від-
ста ван ні Укра ї ни за рі в нем їх  роз ви т ку щонайме н ше на 15–25 ро ків. 
Бі ль шість ви ро б ництв го то вої про ду к ції, що за ми ка ють від тво рю вальний 
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15.2. Роз ро б ка та упро ва джен ня ме ха ні з мів, спря мо ва них на під ви щен ня по пи ту на НДДКР

ко н тур п’я то го тех но ло гі ч но го укла ду, прак ти ч но зго р ну то. Ско ро чен ня 
їх  ви ро б ни ц т ва на ба га то пе ре ви щує спад ви ро б ни ц т ва ін ших ви дів го то-
вої про ду к ції, від бу ло ся прак ти ч но по вне їх  ви ті с нен ня з вну т рі ш ньо го 
ри н ку ім по р т ни ми ана ло га ми. Стрі м ке руй ну ван ня су час но го тех но ло гі-
ч но го укла ду озна чає фа к ти ч не руй ну ван ня тех но ло гі ч ної ос но ви стій-
ко го еко но мі ч но го зро с тан ня. 

На пря ми та кон к ре т ні дії.
• За без пе чен ня ви пе ре джа ль но го роз ви т ку на у ки в ці ло му, а осо б ли-

во фу н да ме н та ль ної на у ки і по шу ко вих до слі джень по рі в нян о з ін ши ми 
сфе ра ми со ці а ль ної ді я ль но с ті:

– мо бі лі зу ва ти на яв ні тех но ло гії ма со во го спо жи ван ня і від ро ди ти по-
в но цін ний вну т рі шній ри нок; 

– за без пе чи ти упро ва джен ня про ри в них тех но ло гій і від во ю ва ти втра-
че ні зо в ні ш ні ри н ки на у ко мі с т кої про ду к ції; 

– ін те г ру ва ти ся із ТНК по тех но ло гі ч но му ла н цю ж ку ви ро б ни чо го 
про це су, що спри чи нить по пит на на у ко ві роз ро б ки з бо ку бі з не су.

• Ви зна чен ня та об ґру н ту ван ня сце на рі їв тех но ло гі ч но го роз ви т ку на 
пе р с пе к ти ву: 

– оп ти мі с ти ч ний сце на рій при пу с кає шви д ке від но в лен ня на яв но го на у-
ко во- ви ро б ни чо го по те н ці а лу і йо го по да ль ший роз ви ток на ос но ві ак ти ві-
за ції кон ку ре н т них пе ре ваг укра ї н сь кої еко но мі ки та її мо де р ні за ції шля хом 
ши ро ко го впро ва джен ня су час них тех но ло гій, що спри я ти ме швид ко му 
зро с тан ню ви ро б ни ц т ва, ін ве с ти цій, опла ти пра ці і яко с ті жит тя.

• Фо р му ван ня фі нан со вої та ін ве с ти цій ної по лі ти ки ін но ва цій но го 
спря му ван ня: 

– ство рен ня си с те ми ці льо во го управ лін ня гро шо вою про по зи ці єю на 
за са дах прин ци пу, що гро ші не про с то так вкла да ють ся в еко но мі ку, а 
з роз ра ху н ком на те, що во ни бу дуть спря мо ва ні у ви ро б ни ц т ва но во-
го тех но ло гі ч но го укла ду. При ре а лі за ції як за га ль но фі на н со вої, так і 
ін ве с ти цій ної по лі ти ки прин ци по во ва ж ли во до три му ва ти ся за га ль ної 
стра те гі ч ної лі нії на здій с нен ня тех но ло гі ч ної мо де р ні за ції еко но мі ки, 
насамперед, про ми с ло во с ті. 

• Фо р му ван ня ви ро б ни чо- те х но ло гі ч них си с тем су час но го тех но ло гі ч но-
го укла ду і на сту п но го за ним но ві т ньо го та сти му лю ван ня їх зро с тан ня 
ра зом з мо де р ні за ці єю су мі ж них ви ро б ництв: 



15. На у ка та ін но ва ції в за без пе чен ні роз ви т ку еко но мі ки Укра ї ни

 Національна доповідь

– ви ро щу ван ня на ос но ві вже на ко пи че но го на у ко во- про ми с ло во го 
по те н ці а лу кон ку рен то сп ро мо ж них на сві то во му ри н ку під при ємств; 
сти му лю ван ня швид ко го по ши рен ня тех но ло гій су час но го тех но ло гі ч-
но го укла ду; роз го р тан ня си с те ми під го то в ки ка д рів не об хід ної ква лі фі-
ка ції (фо р му ван ня но вої си с те ми тех но ло гі ч них знань); за хист вну т рі ш-
ньо го ри н ку і за охо чен ня екс по р ту пе р с пе к ти в ної ві т чи з ня ної про ду к ці ї.

• Здій с нен ня «зе ле но го ку р су» еко но мі ч ної по лі ти ки: 
– за ко но да в чо за крі пи ти сти му лю ван ня осво єн ня ві т чи з ня них ене р го-

о ща д них й еко ло гі ч но чи с тих тех но ло гій шля хом вве ден ня як но р ми за-
бо ро ни екс плу а та ції ене р го ви т ра т них і еко ло гі ч но бру д них тех но ло гій, 
так і піль ги спо жи ва чам пе ре до вої тех но ло гі ї. 

• Удо ско на лен ня ін фо р ма цій но го за без пе чен ня тех но ло гі ч но го роз ви-
т ку еко но мі ки: 

– фо р му ван ня від по ві д ної ста ти с ти ч ної ба зи, по бу до ва ної на за са дах 
но ві т ньої ме то до ло гі ї. Зо к ре ма, роз ро би ти уні фі ко ва ну си с те му ста ти-
с ти ч них по ка з ни ків для до слі джен ня роз ви т ку рі з них ви дів пе ре до вих 
ви ро б ни чих тех но ло гій від по ві д но до ста дій їх жит тє во го ци к лу; роз ро-
би ти ін стру ме н та рій ста ти с ти ч но го спо сте ре жен ня за біо те х но ло гі я ми 
та на но те х но ло гі я ми в Укра ї ні, що від по ві дав би між на ро д ним ста ти с ти-
ч ним ста н да р там; ви зна чи ти та за про ва ди ти ін ди ка то ри для ком пле к с ної 
ха ра к те ри с ти ки ма лих під при ємств в ін но ва цій ній сфе рі.

• Ре а лі за ція ор га ні за цій но- еко но мі ч них ме ха ні з мів за лу чен ня по ту ж-
но го на у ко во- те х но ло гі ч но го по те н ці а лу сфе ри осві ти.

Пер шо че р го вим у цьо му пла ні по ви нно бу ти ви рі шен ня пи тан ня у 
сфе рі ко ме р ці а лі за ції ре зуль та тів на у ко вих до слі джень, у то му чи с лі 
отри ма них із за лу чен ням дер жа в но го фі нан су ван ня, на ко ристь сти му-
лю ван ня під при єм ни ць кої ак ти в но с ті на у ко вих ор га ні за цій і без по се ре-
д ньо ви ко нав ців. Не об хід но де та ль но про пи са ти й уза ко ни ти про це ду ру 
до зво лу і сти му лю ван ня за нят тя про фі ль ною ко ме р цій ною ді я ль ні с тю 
на у ко вих і осві т ніх ор га ні за цій, що пе ре бу ва ють у фо р мі дер жа в них 
уста нов, так як са ме це мо же се р йо з но ак ти ві зу ва ти про цес ко ме р ці а лі-
за ції на у ко вих ре зуль та тів і, від по ві д но, транс фер тех но ло гій.
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16. МО ДЕ Р НІ ЗА ЦІЯ СО ЦІ А ЛЬ НОЇ СФЕ РИ

Спе ци фі кою су час ної Укра ї н сь кої дер жа ви є на яв ність за ли ш ків ад-
мі ні с т ра ти в ної си с те ми, ви со ка її ко рум по ва ність та не с фо р мо ва ність 
гро ма дян сь ко го су с пі ль с т ва, яке має урі в но ва жу ва ти си лу дер жа в но го 
апа ра ту та ко н т ро лю ва ти йо го ді я ль ність.

З цьо го ви пли ває не об хід ність на ла го джен ня до ві р чих від но син між 
дер жа вою, бі з не сом та гро мад сь кі с тю, роз ме жу ван ня та чі т ка фі к са ція 
від по ві да ль но с ті між ци ми су б’єк та ми. 

Ці лі і за вдан ня вза є мо дії дер жа ви та су с пі ль с т ва ма ють бу ти чі т ко 
сфо р му льо ва ні, ви зна че ні у ча сі, ви мі рю ва ні, зро зу мі лі су с пі ль с т ву і 
під три ма ні ним. Не ви ко нан ня за зна че них умов при рі кає будь- які спро би 
мо де р ні за ції на про вал.

16.1. Транс фо р ма ція со ці а ль ної від по ві да ль но с ті дер жа ви
До сфе ри від по ві да ль но с ті дер жа ви на ле жить ви зна чен ня стра те гій 

со ці а ль но го роз ви т ку, зо к ре ма що до до хо дів, ри н ку пра ці, фо р му ван ня 
та ре а лі за ції люд сь ко го по те н ці а лу, со ці а ль ної стра ти фі ка ції та ін те г ра-
ції су с пі ль с т ва, роз ви т ку гро ма дян сь ко го су с пі ль с т ва. Ре а лі за ція за зна-
че них стра те гій пе ред ба чає фо р му ван ня аде к ва т них ме ха ні з мів, зо к ре ма:

– пе р вин ний та вто рин ний пе ре роз по діл до хо дів;
– вста но в лен ня та за без пе чен ня со ці а ль них ста н да р тів і дер жа в них 

га ра н тій;
– здій с нен ня ін ве с ти цій у люд сь кий роз ви ток, пе ре д у сім за ра ху нок 

за без пе чен ня до сту пу до які с них осві т ніх, ме ди ч них та со ці а ль них по-
слуг усім вер с т вам на се лен ня;

– під три м ка фі нан со вої спро мо ж но с ті си с те ми обо в’я з ко во го со ці а-
ль но го стра ху ван ня;

– ре гу лю ван ня со ці а ль но- тру до вих від но син.
Ви ко нан ня со ці а ль них зо бо в’я зань дер жа ви по тре бує:
– транс фо р ма ції іс ну ю чих між бю дже т них від но син за д ля фі нан со во-

го за без пе чен ня де ле го ва них мі с це вим ор га нам са мо вря ду ван ня со ці а-
ль них по в но ва жень;

– до лу чен ня су б’єк тів гро ма дян сь ко го су с пі ль с т ва до при йн ят тя рі-
шень, їх ви ко нан ня та ко н т ро лю;



182 Національна доповідь

16. Мо де р ні за ція со ці а ль ної сфе ри

– спри ян ня пу б лі ч но- при ва т но му пар т нер с т ву на всіх рі в нях.
Ко н т роль за ви ко нан ням роз ро б ле них стра те гій со ці а ль но го роз ви т ку 

має на ле жа ти гро ма дян сь ко му су с пі ль с т ву.
Ка р ди на ль не ре фо р му ван ня си с те ми пе р вин но го пе ре роз по ді лу 

до хо дів
Пе ред ба ча єть ся від но в лен ня на які с но но вих за са дах (з ін ши ми по ро-

го ви ми ста в ка ми) про гре си в ної шка ли опо да т ку ван ня та за про ва джен ня 
ря ду по да т ків на ба гат с т во.

Транс фо р ма ція си с те ми вто рин но го пе ре роз по ді лу до хо дів
З ме тою ма к си ма ль но го за без пе чен ня рі в но сті всіх верств на се лен ня 

і під три м ки вра з ли вих про ша р ків за сто со ву єть ся вто рин ний пе ре роз по-
діл до хо дів че рез си с те му со ці а ль них до по мог, пільг, суб си дій та ін ших 
со ці а ль них ви плат на се лен ню. Ус па д ко ва на з ра дян сь ких ча сів си с те ма 
со ці а ль но го за хи с ту до сі не за зна ла до ко рін но го ре фо р му ван ня, і в ни ні ш-
ніх умо вах не від по ві дає по тре бам су с пі ль с т ва. Во на не за без пе чує до три-
ман ня прин ци пів со ці а ль ної спра ве д ли во с ті, при зво дить до не ефе к ти в но-
го ви тра чан ня ко ш тів, убез пе чує від бі д но с ті най більш вра з ли ві вер с т ви 
на се лен ня і вод но час ле жить ва ж ким тя га рем на еко но мі ці че рез свою 
над мі р ну ва р тість. Ко ри гу ван ня окре мих скла до вих си с те ми, як сві д чить і 
вла с ний укра ї н сь кий, і між на ро д ний до свід, не дає по трі б них ре зуль та тів. 
От же, украй не об хід на змі на іде о ло гії дер жа в ної під три м ки та си с те м не 
ре фо р му ван ня всіх скла до вих со ці а ль но го за хи с ту на се лен ня. 
Транс фо р ма ція ін сти ту тів со ці а ль ної під три м ки. Си с те ма со ці а ль-

ної під три м ки в Укра ї ні де мон струє ни зь кі по ка з ни ки ад ре с но с ті, ді-
є во с ті та ефе к ти в но с ті. Крім то го, че рез не до с ко на лість за ко но да в чих 
ме ха ні з мів во на спри яє зни жен ню еко но мі ч ної ак ти в но с ті на се лен ня та 
за крі п лен ню утри ман сь ких на стро їв у су с пі ль с т ві.

На сам пе ред це сто су єть ся си с те ми со ці а ль них пільг, які зде бі ль шо го 
отри мує не бі д не на се лен ня. Ли ше ко ж не п’я те до мо го с по дар с т во се ред 
отри му ва чів пільг є бі д ним (20,6 %), хо ча по кра ї ні ча с т ка бі д них ста но-
вить 27 %. Бі д ні до мо го с по дар с т ва рі д ше отри му ють піль ги по рі в ня но 
з не бі д ни ми (42,1 % про ти 51,1 %), а та кож ма ють мен ший зиск від ці єї 
про гра ми – отри му ють у се ре д ньо му на рік 431,2 грн на од не до мо го с по-
дар с т во про ти 777,3 грн се ред не бі д них. Бі ль шість про грам со ці а ль ної 
до по мо ги на се лен ню по бу до ва на пе ре ва ж но на за са дах при на ле ж но с ті 
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до пе в ної ка те го рії не за ле ж но від до хо ду. Це при зво дить до не ефе к ти-
в но го ви тра чан ня ко ш тів бю дже ту і умож ли в лює участь у со ці а ль них 
про гра мах не бі д но го на се лен ня.

Сьо го дні в си с те мі со ці а ль ної під три м ки ді ють ли ше дві ад ре с ні про-
гра ми – до по мо га ма ло за бе з пе че ним сі м’ям та суб си дії на опла ту жи т-
ло во- ко му на ль них по слуг. Од нак ме ха ні з ми їх дії ма ють іс то т ні ва ди і не 
за по бі га ють при зна чен ню до по мо ги не бі д но му на се лен ню. Як що се ред 
оде р жу ва чів до по мо ги з ма ло за бе з пе че но с ті бі ль ше по ло ви ни є бі д ни-
ми (від по ві д но, май же 45 % є не бі д ни ми), то се ред уча с ни ків про гра ми 
жи т ло вих суб си дій ча с т ка бі д них до мо го с по дарств є ме н шою ніж 30 % 
(тоб то по над 70 % отри му ва чів суб си дій є не бі д ни ми).

За пе рі од дії про гра ми жи т ло вих суб си дій бу ло ви рі ше но се р йо з ну 
за га ль но де р жа в ну про бле му – по до лан ня те н де н ції зро с тан ня за бо р го-
ва но с ті на се лен ня пе ред ко му на ль ни ми слу ж ба ми, а зго дом і зме н шен-
ня та кої за бо р го ва но с ті. Про те за га ль ні оці н ки про гра ми сві д чать про її 
ней т ра ль ний ха ра к тер сто со в но роз ви т ку со ці а ль них про це сів – про гра-
ма прак ти ч но не впли ває на зме н шен ня не рі в но с ті в роз по ді лі до хо дів у 
су с пі ль с т ві та на зме н шен ня ма с ш та бів бі д но с ті в кра ї ні. Так, у 2008 р. 
вклад суб си дій у фо р му ван ня ди фе ре н ці а ції на се лен ня за до хо да ми ста-
но вив ме н ше 0,1 %, тоб то сьо го дні суб си дія прак ти ч но не спри яє по си-
лен ню не рі в но с ті, але й не зме н шує її. 

До по мо га ма ло за бе з пе че ним сі м’ям ха ра к те ри зу єть ся де що ви щою 
ад ре с ні с тю, од нак охо п лює ме н ше 10 % бі д них та на дає ду же не зна ч ну 
за роз мі ром до по мо гу (268 грн у се ре д ньо му на до мо го с по дар с т во, або 
61,75 грн на осо бу за да ни ми 2008 р.), тоб то має вкрай ни зь ку ді є вість. 
От же, ви тра чан ня зна ч них ко ш тів на утри ман ня ін сти ту ту пе ре ві р ки до-
хо дів не дає по трі б но го ре зуль та ту – ефе к ти в ної та ді є вої під три м ки ну-
ж ден но го на се лен ня.

На пря ми ви рі шен ня про бле ми:
• Під ви щен ня ад ре с но с ті со ці а ль ної під три м ки на се лен ня шля хом 

по сту по во го пе ре хо ду до ком пле к с ної про гра ми со ці а ль но го за хи с ту, за-
сно ва ної на прин ци пах пе ре ві р ки до хо дів сі мей. 
По сту по вий пе ре хід до єди ної ад ре с ної ви пла ти як ос но в но го ін стру-

ме н та пря мо го впли ву на бі д ність сі мей має здій с ню ва ти ся по ета п-
но. На пер шо му ета пі – ви зна чен ня до по мо ги ма ло за бе з пе че ним сі м’ям 
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(фа к ти ч но до по мо ги по бі д но с ті) як ос но в но го ви ду ад ре с ної до по мо ги: 
під ви щен ня рі в ня охо п лен ня бі д них про гра мою до по мо ги ма ло за бе з пе че-
ним сі м’ям; під нят тя по ро га до по мо ги ма ло за бе з пе че ним сі м’ям, і ,від по-
ві д но, збі ль шен ня її фі нан су ван ня за ра ху нок удо ско на лен ня про гра ми та 
еко но мії ко ш тів ін ших про грам (на сам пе ред про гра ми со ці а ль них пільг).

• До ко рін не ре фо р му ван ня про гра ми со ці а ль них пільг шля хом їх 
транс фо р ма ції у ді ю чу си с те му со ці а ль ної до по мо ги; пе ре ве ден ня зві-
ль не них ко ш тів на ад ре с ні про гра ми до по мо ги ну ж ден ним, зо к ре ма на 
до по мо гу ма ло за бе з пе че ним сі м’ям.

• Удо ско на лен ня за ко но да в чої ос но ви і ме ха ні з му ре а лі за ції до по мо-
ги ма ло за бе з пе че ним сі м’ям з ме тою під ви щен ня ад ре с но с ті і зни жен ня 
«по ми л ки вклю чен ня».

• По сту по ве зву жен ня про гра ми жи т ло вих суб си дій і зме н шен ня її 
ва р то с ті.

• По да ль ше пе ре ве ден ня ка те го рій них ви плат на ад ре с ні прин ци пи, 
ви ві ль нен ня за со бів для ад ре с них ви плат.

• Удо ско на лен ня ме то ди ки роз ра ху н ку су ку п но го до хо ду сі м’ї для ви-
зна чен ня пра ва на ад ре с ну со ці а ль ну до по мо гу.

• За про ва джен ня си с те ми мо ні то ри н гу та оці н ки со ці а ль них про грам 
з ме тою під ви щен ня ефе к ти в но с ті ви ко ри с тан ня бю дже т них ко ш тів та 
по си лен ня під три м ки ну ж ден них верств за ра ху нок еко но мії ре сур сів 
від удо ско на лен ня ді я ль но с ті про грам.

• Мі ні мі за ція мо ж ли вих не га ти в них на с лід ків ді я ль но с ті про грам со-
ці а ль ної до по мо ги, зо к ре ма зни жен ня еко но мі ч ної ак ти в но с ті на се лен ня 
та за крі п лен ня утри ман сь ких на стро їв у су с пі ль с т ві, шля хом вве ден ня 
до да т ко вих умов для уча с ті в про гра мах для пра це зда т них осіб та вдо-
с ко на лен ня ін сти ту ту со ці а ль них ін спе к то рів та но р ма ти в но- пра во вих 
ос нов ре г ла ме н ту ван ня йо го ді я ль но с ті.

Вста но в лен ня та за без пе чен ня со ці а ль них ста н да р тів і дер жа в-
них га ра н тій

Дер жа в ні со ці а ль ні ста н да р ти, но р ма ти ви і дер жа в ні со ці а ль ні га ра н-
тії слу гу ють ба зою для об чи с лен ня дер жа в них ви да т ків на со ці а ль ні ці лі 
та фо р му ван ня на їх ос но ві бю дже тів усіх рі в нів та со ці а ль них фо н дів, 
між бю дже т них від но син, роз ро б лен ня за га ль но де р жа в них і мі с це вих 
про грам еко но мі ч но го і со ці а ль но го роз ви т ку.
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У су час ній Укра ї ні є ряд про блем що до вста но в лен ня та за сто су ван ня 
про жи т ко во го мі ні му му як ба зо во го ста н да р ту, для ви зна чен ня дер жа в-
них со ці а ль них га ра н тій та ре ш ти ста н да р тів: у сфе рі до хо дів на се лен ня, 
жи т ло во- ко му на ль но го, по бу то во го, со ці а ль но- ку ль ту р но го об слу го ву-
ван ня, осві ти і охо ро ни здо ро в’я. Пер шою про бле мою є не до с ко на лість 
ме то ди ки об чи с лен ня про жи т ко во го мі ні му му, зо к ре ма ви ко ри с тан ня 
гро мі з д ко го і мо ра ль но за ста рі ло го пе ре лі ку по в но го на бо ру то ва рів, які 
має спо жи ва ти лю ди на. Ме то ди ка по тре бує спро щен ня, орі є н та ції на су-
час ні ста н да р ти спо жи ван ня та пе ред ба чен ня ав то ма ти ч но го ко ри гу ван-
ня про жи т ко во го мі ні му му від по ві д но до змін у стру к ту рі спо жи ван ня 
на се лен ня, цін на то ва ри та по слу ги то що. По -дру ге, не зро зу мі лою за-
ли ша єть ся са ма сут ність про жи т ко во го мі ні му му: чи є це дій с но мі ні ма-
ль ний роз мір спо жи ван ня, який мо ж на вва жа ти ме жею бі д но с ті, або це 
все ж ра ці о на ль ні но р ми спо жи ван ня? Та ким чи ном, сьо го дні не об хід но 
ви зна чи тись як з іде о ло гі єю про жи т ко во го мі ні му му та йо го при зна чен-
ням, так і оно ви ти ме то до ло гію йо го роз ра ху н ку. 

За вдан ня ми є:
– роз ро б лен ня но вої ме то до ло гії роз ра ху н ку про жи т ко во го мі ні му му;
– на ос но ві оно в ле но го про жи т ко во го мі ні му му – роз ро б лен ня ре ш ти 

со ці а ль них ста н да р тів та га ра н тій.
Здій с нен ня ін ве с ти цій у люд сь кий роз ви ток. За без пе чен ня яко с ті 

і до сту п но с ті осві ти
Си с те м на ре а лі за ція со ці а ль них функцій дер жа ви не мо ж ли ва без ши ро-

ко ма с ш та б них ін ве с ти цій в осві т ню сфе ру. Ін но ва цій ний роз ви ток су с пі ль-
с т ва та еко но мі ки пе ред ба чає на сам пе ред зро с тан ня та са мо ре а лі за цію ін те-
ле к ту а ль но го по те н ці а лу на ції, фо р му ван ня які с но но вої ро бо чої си ли, яка 
має ви со ку фа хо ву під го то в ку та стій кі мо ти ва цій ні уста но в ки що до по стій-
но го під ви щен ня сво го про фе сій но го рі в ня. Збі ль шен ня ка пі та ло вк ла день в 
осві ту та про фе сій ну під го то в ку за без пе чить не тіль ки кон ку рен то сп ро мо ж-
ність кра ї ни у сфе рі еко но мі ки, а й під го то в ку мо ло ді до жит тя у сві ті су час ної 
за йня то с ті. Ін ве с ти ції в осві ту ма ють на да ти мо ж ли вість по кра щи ти якість 
осві т ніх по слуг, за без пе чи ти фу н да ме н та ль ність і прак ти ч ну спря мо ва ність 
освіт ніх про грам, ство ри ти умо ви для зро с тан ня со ці а ль ної мо бі ль но с ті та 
ак ти в но с ті мо ло ді, ста но в лен ня без пе ре р в ної осві ти впро довж тру до во го 
жит тя лю ди ни.
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В осві т ній сфе рі сфо р му ва ли ся від чу т ні пе ре ко си, що ви ма га ють ко-
ри гу ван ня дер жа в ної осві т ньої по лі ти ки. Не об хід ною є мо де р ні за ція 
змі с ту за га ль ної се ре д ньої осві ти, яка має бу ти не од но ра зо вою ак ці єю, 
а по стій ною ба га то пла но вою си с те м ною ро бо тою, що пе ред ба чає роз-
в’я зан ня ком пле к су те о ре ти ч них і прак ти ч них про блем. Во на ви ма гає 
на ле ж ної стру к ту р ної ор га ні за ції і мо же бу ти здій с не на у ра м ках від-
по ві д ної дер жа в ної про гра ми. Зна ч ні зу сил ля ма ють бу ти спря мо ва-
ні на до ко рін не по ліп шен ня за без пе че но с ті ві т чи з ня ної шко ли за со ба-
ми на вчан ня, ін ду с т рія яких в Укра ї ні прак ти ч но від су т ня, та на по вну 
ком п’ю те ри за цію на вчан ня.

Си с те ма про фе сій но- те х ні ч ної осві ти по тре бує те р мі но вих дер жа в-
них за хо дів з ме тою при пи нен ня її де гра да ції і при ве ден ня у від по ві д-
ність до тих за вдань, які по ста нуть у най бли ж чій пе р с пе к ти ві у зв’я з ку з 
пе ре хо дом Укра ї ни на шля хи ди на мі ч но го ін но ва цій но го, ви со ко те х но-
ло гі ч но го роз ви т ку. На сьо го дні не має до сто ві р ної ін фо р ма ції про її ак-
ту а ль ний стан, а та кож про те, на скі ль ки во на зда т на за до во ль ня ти по то-
ч ні та пе р с пе к ти в ні по тре би про ми с ло во с ті та сіль сь ко го го с по дар с т ва.

Для ві т чи з ня ної ви щої шко ли пріо ри те т ним ста ло за вдан ня за без пе-
чен ня на ле ж ної яко с ті осві ти з ура ху ван ням по треб еко но мі ки, ро бо то-
да в ців, су с пі ль с т ва в ці ло му і без по се ре д ньо спо жи ва чів осві т ніх по слуг. 
Ви рі шен ня ці єї про бле ми за ле жить від за про ва джен ня ком пе те н т ні с но-
го і кре ди т но го під хо дів, які ро б лять на да ну ви щу осві ту про зо рою, зро-
зу мі лою, зі ста в лю ва ною в ме жах єв ро пей сь ких ква лі фі ка цій них ра мок 
для єв ро пей сь ко го про с то ру ви щої осві ти та на вчан ня впро довж жит тя, 
на ці о на ль них си с тем ква лі фі ка цій. 

На спе ці а ль ну ува гу за слу го вує та кож під не сен ня до слі д ни ць ко- ін-
но ва цій ної ро лі ви щих на вча ль них за кла дів, що до якої остан нім ча сом 
при йн я то ряд фо р ма ль них, не під крі п ле них ре а ль ни ми мо ж ли во с тя ми, 
рі шень. Роз ви ток фу н да ме н та ль них на у ко вих до слі джень – ли ше во ни 
мо жуть слу гу ва ти ба зою для спра в ж ніх ін но ва цій  – стри му єть ся у ви-
щих на вча ль них за кла дах (за ви ня т ком де кі ль кох про ві д них уні вер си те-
тів Укра ї ни), від су т ні с тю ва го мих на у ко вих шкіл, спе ці а лі с тів- до с лі д ни-
ків від по ві д ної ква лі фі ка ції, су час ної на у ко во- до с лі д ної ба зи. Грун то вне 
ви рі шен ня про бле ми ін те г ра ції осві т ньої і на у ко вої скла до вих у ді я ль-
но с ті ви щих на вча ль них за кла дів мо ж ли ве ли ше за умов ті с ної ін те г ра-
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ції ака де мі ч ної й уні вер си тет сь кої на у ки, по тре бує вду м ли вих під хо дів, 
від по ві д ної за ко но да в чої ос но ви, но р ма ти в но- пра во во го, фі нан со во го та 
ма те рі а ль но- те х ні ч но го за без пе чен ня. 

Ефе к ти в но го втру чан ня на дер жа в но му рі в ні ви ма гає під го то-
в ка на у ко вих ка д рів ви щої ква лі фі ка ці ї. Її го с т ра ак ту а ль ність зу-
мо в ле на й тим, що на у ка і на у ко ві на пря ми є прак ти ч но не від тво-
рю ва ни ми стру к ту ра ми: один раз втра че ні во ни не під да ють ся 
від но в лен ню. Ре жи ми фу н к ці о ну ван ня си с те ми під го то в ки на у ко вої 
змі ни вже не за без пе чу ють під трим ки за йня то с ті в цій га лу зі го с-
по дар сь ко го ком пле к су: мо лодь у на у ці прак ти ч но не за ли ша є ть ся. 
Так від бу ва єть ся і з огля ду на не при ва б ли ве ви на го ро джен ня на у-
ко вої пра ці, і оче ви д но й уна с лі док бі д ної ма те рі а ль но- те х ні ч ної 
ба зи до слі джень, що не дає змо ги до ся га ти су час но го рі в ня й кон-
ку ру ва ти на сві то во му ри н ку знань та ви на хо дів.Ство рен ня на вча-
ль но- до с лі д ни ць ких ком пле к сів на ба зі про ві д них уні вер си те тів 
ще бі ль ше за го с т рює про бле му за без пе чен ня ла бо ра то рій, ка федр 
та від ді лів при бо ра ми, апа ра ту рою, пре па ра та ми то що. Те н де н ції 
про ві н ці а лі за ції укра ї н сь кої на у ки не об хід но те р мі но во про ти ста ви-
ти про гра му ви пе ре джу ю чої мо де р ні за ції ма те рі а ль но- те х ні ч ної ба зи 
до слі джень та конс тру к тор сь ких роз ро бок – ви ві ре ної та ви му ше но 
об ме же ної чі т ко й ко ре к т но ви зна че ни ми пріо ри те та ми. Ін ве с ти ції в 
на у ку є ін ве с ти ці я ми в май бу т нє, без цьо го й фо р му ван ня ін но ва цій-
ної еко но мі ки не мо же бу ти ус пі ш ним та ефе к ти в ним. 

Ос но в ни ми на пря ма ми мо де р ні за ції осві ти ма ють бу ти:
• Удо ско на лен ня управ лін ня осві тою: пе ре хід бю дже т но го фі нан су-

ван ня за га ль но ос ві т ньої під го то в ки на єди ні ста н да р ти ва р то с ті, ди фе-
ре н ці йо ва ні ви клю ч но за рі в нем під го то в ки.

• За про ва джен ня ком пе те н т ні с но го під хо ду в на вча ль ний про цес. Ви-
ко ри с тан ня ін но ва цій них осві т ніх тех но ло гій. 

• По си лен ня проф орі є н та ції та пе р вин ної про фе сій ної під го то в ки. 
• Змі ни у фо р му ван ні дер жа в но го за мо в лен ня на про фе сій ну під го то-

в ку з пе ре да чею фу н к цій про гно зу ван ня Мі ні с тер с т ву еко но мі ки Укра-
ї ни. За без пе чен ня пе р шим ро бо чим мі с цем ви пу с к ни ків, які на вча лись 
на за мо в лен ня. 
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Здій с нен ня ін ве с ти цій у люд сь кий роз ви ток. За без пе чен ня яко с ті 
і до сту п но с ті ме ди ч них по слуг 

Не від по ві д ність ді ю чої мо де лі управ лін ня охо ро ною здо ро в’я су час-
ним по лі тич ним, еко но мі ч ним і со ці а ль ним умо вам є го ло вною при чи-
ною кри ти ч но го ста но ви ща са мої га лу зі та не остан нім чин ни ком пла че-
в но го ста ну гро мад сь ко го здо ро в’я. Сьо го дні Укра ї на за ста ном здо ро в’я 
на се лен ня та се ре д ньою три ва лі с тю жит тя зна ч но від стає від еко но мі-
ч но роз ви ну тих кра їн. У 2008 р. очі ку ва на три ва лість жит тя в Укра ї ні 
ста но ви ла 62 ро ки для чо ло ві ків та 74 ро ки для жі нок, що на 8–12 ро ків 
ме н ше, ніж у дер жа вах Єв ро пей сь ко го Со ю зу.

Ім пу ль сом для всіх пе ре тво рень в охо ро ні здо ро в’я ма ють ста ти змі ни в 
управ лін ні. Не об хід но за про ва ди ти но ву мо дель ор га ні за ції та управ лін ня, 
в якій пра во на во ло дін ня та управ лін ня за га ль но до сту п ни ми ме ди ч ни ми 
за кла да ми за ли ша єть ся за дер жа вою і те ри то рі а ль ни ми гро ма да ми, але са мі 
за кла ди отри му ють не об хід ну їм ав то но мію, а од но ча с но – еко но мі ч ні сти-
му ли, щоб об слу го ву ва ти на се лен ня більш ефе к ти в но та які с но. Вза є мо від-
но си ни між ци ми дво ма сто ро на ми бу ду ва ти муть ся на до го ві р ній ос но ві як 
за мо в ни ка і по ста ча ль ни ка ме ди ч них по слуг, а фі нан су ван ня здій с ню ва ти-
меть ся за ле ж но від об ся гу та стру к ту ри на да них ме ди ч них по слуг. Ор га ні-
за цій но- пра во вий ста тус ме ди ч них за кла дів з бю дже т них уста нов має бу ти 
змі не но на дер жа в ні (ко му на ль ні) не ко ме р цій ні ме ди ч ні під при єм с т ва. У 
зв’я з ку з цим не об хід но бу де вне с ти від по ві д ні змі ни до Ос нов за ко но дав-
ст ва Укра ї ни про охо ро ну здо ро в’я. Од но ча с но бу дуть збі ль ше ні фі нан со ві 
по в но ва жен ня ор га нів мі с це во го са мо вря ду ван ня та мі с це вих дер жа в них 
ад мі ні с т ра цій шля хом вне сен ня змін до Бю дже т но го ко де к су. На ре гі о на ль-
ні ор га ни управ лін ня охо ро ною здо ро в’я по кла да ти муть ся фу н к ції управ-
лін ня кон со лі до ва ни ми на рі в ні ре гі о ну бю дже т ни ми ре сур са ми.

Уже про тя гом 2010 р. не об хід но уз го ди ти об ся ги дер жа в них га ра н тій 
що до на дан ня ме ди ч ної до по мо ги з фі нан со ви ми ре сур са ми си с те ми охо-
ро ни здо ро в’я, що пе ред ба чає пе ре гляд но р ми ст. 49 Кон сти ту ції Укра ї ни 
що до по вної бе з о пла т но с ті ме ди ч ної до по мо ги в дер жа в них і ко му на ль-
них ме ди ч них за кла дах не за ле ж но від її об ся гу та ст. 22 що до не при пу с-
ти мо с ті зву жен ня змі с ту та об ся гу іс ну ю чих прав і сво бод. У най ко ро т ші 
те р мі ни не об хід но та кож ви зна чи ти і за тве р ди ти ба зо вий па кет ме ди ч них 
по слуг, що ма ють на да ва ти ся гро ма дя нам бе з о пла т но за ра ху нок дер жа ви.
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Змі ни в управ лін ні ма ють пе ред ба ча ти і стру к ту р ну ре о р га ні за цію 
си с те ми ме ди ч но го об слу го ву ван ня з пер шо че р го вим роз ви т ком пе р-
вин ної ме ди ко- са ні та р ної до по мо ги на прин ци пах сі мей ної ме ди ци ни. 
У ра м ках стру к ту р них пе ре тво рень не об хід но пе ре йти з те ри то рі а ль но- 
ді ль ни ч но го прин ци пу на ві ль ний ви бір па ці є н та ми лі ка ря та на ді ли ти в 
за ко но да в чо му по ряд ку лі ка ря пе р вин ної лан ки фу н к ці єю ор га ні за то ра 
ме ди ч но го ма р ш ру ту па ці є н та.

Про по ну єть ся ре о р га ні зу ва ти ста ці о на р ну ме ди ч ну до по мо гу. Ре о р-
га ні за ція по ля га ти ме у фу н к ці о на ль ній ди фе ре н ці а ції лі ж ко во го фо н ду 
і роз по ді лі лі ка рень на за кла ди: для на дан ня ек с т ре ної до по мо ги, для 
пла но во го лі ку ван ня хро ні ч них хво рих, для від но в но го лі ку ван ня і ре а-
бі лі та ції, для на дан ня ме ди ко- со ці а ль ної, у то му чи с лі па лі а ти в ної до по-
мо ги (хо с пі си). 

Для за про ва джен ня стра хо вої ме ди ци ни пер шо че р го ве зна чен ня ма-
ти ме роз ви ток до б ро ві ль но го ме ди ч но го стра ху ван ня як до да т ко во го до 
іс ну ю чої дер жа в ної си с те ми охо ро ни здо ро в’я, що фі нан су єть ся за ра ху-
нок бю дже ту. Про ві д ну роль у роз ши рен ні охо п лен ня при ва т ним стра-
ху ван ням має ві ді гра ти ко р по ра ти в не стра ху ван ня. При цьо му при ва т не 
ме ди ч не стра ху ван ня має бу ти вве де не до більш чі т ких за ко но да в чих 
ра мок шля хом при йн ят тя за ко ну про до б ро ві ль не ме ди ч не стра ху ван ня.

До ак ту а ль них за вдань у га лу зі охо ро ни здо ро в’я на ле жать фо р му ван-
ня си с те ми за без пе чен ня і під три м ки яко с ті ме ди ч ної до по мо ги, здій с-
нен ня ра ці о на ль ної фа р ма це в ти ч ної та ак ти в ної ка д ро вої по лі ти ки: ство-
рен ня ве р ти ка ль но ор га ні зо ва ної си с те ми управ лін ня які с тю ме ди ч ної 
до по мо ги, пе ре гляд на ці о на ль но го пе ре лі ку ос но в них жит тє во ва ж ли-
вих лі кар сь ких за со бів і ви ро бів ме ди ч но го при зна чен ня та роз ро б лен ня 
не га ти в но го пе ре лі ку лі кар сь ких за со бів (ви ко ри с тан ня яких до ве де но 
як не ефе к ти в не або шкі д ли ве), за без пе чен ня під го то в ки ви пе ре джа ю чи-
ми те м па ми спе ці а лі с тів для пе р вин ної лан ки охо ро ни здо ро в’я – сі мей-
них лі ка рів, сі мей них ме ди ч них се с тер, со ці а ль них пра ців ни ків.

У пе р с пе к ти ві га лузь має пе ре тво ри ти ся на ді є ву си с те му гро мад сь-
кої охо ро ни здо ро в’я. На її ко ристь пра цю ва ти муть дер жа в ні ор га ни охо-
ро ни здо ро в’я та су мі ж них ві дом ств, за со би ма со вої ін фо р ма ції, гру пи 
ло бі ю ван ня про фе сій них та спо жи ва ць ких ін те ре сів, при ва т ні і дер жа в-
ні під при єм с т ва, стра ху ван ня, фа р ма це в ти ч на та ме ди ч на про ми с ло вість, 
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сіль сь ке го с по дар с т во і ха р чо ва про ми с ло вість, ін ду с т рія роз ваг і спо р-
ту.

Від уря ду ви ма га єть ся спри я ти під ви щен ню ро лі на се лен ня в ці ло-
му та ме ди ч ної гро мад сь ко с ті зо к ре ма у про це сі ви ро б лен ня по лі ти ки 
та при йн ят тя рі шень у си с те мі охо ро ни здо ро в’я. Участь гро мад сь ко с ті 
має за без пе чу ва ти ся шля хом за про ва джен ня са мо уп ра в лін ня, ство рен-
ня гро мад сь ких опі кун сь ких рад в уста но вах охо ро ни здо ро в’я, уча с ті 
пред ста в ни ків не уря до вих ор га ні за цій у ро бо ті те н де р них ко мі те тів що-
до дер жа в них за ку пі вель ме ди ч но го об ла д нан ня та лі кар сь ких за со бів.

Під три м ка фі нан со вої спро мо ж но с ті си с те ми обо в’я з ко во го 
со ці а ль но го стра ху ван ня
Роз ви ток по в но цін ної си с те ми со ці а ль но го стра ху ван ня, на ко пи чу-

ва ль них пе н сій них схем та ін ди ві ду а ль них про грам стра ху ван ня. Си с те-
ма со ці а ль но го стра ху ван ня за ли ша єть ся дез ін те г ро ва ною і не гну ч кою, 
ве ли ка ча с ти на за йня то го на се лен ня за ли ша єть ся по за ме жа ми її охо п-
лен ня, що при зво дить до ви со ких ад мі ні с т ра ти в них ви да т ків стра хо вих 
фо н дів та не ці льо во го ви ко ри с тан ня стра хо вих ко ш тів, зу мо в лює не об-
хід ність до та цій з дер жа в но го бю дже ту. Пе н сій ні вне с ки спла чу ють ли-
ше 77 % від за га ль ної кі ль ко с ті за йня то го на се лен ня, або 56 % на се лен-
ня пра це зда т но го ві ку, що до ін ших ви дів стра ху ван ня си ту а ція ще гі р ша. 
Тим ча сом, як бі ль шо с ті єв ро пей сь ких кра їн вда єть ся стри му ва ти на ро-
с тан ня тя га ря пе н сій них зо бо в’я зань (упро довж 2000–2007 рр. пе н сій ні 
ви да т ки в ЕС-25 зме н ши ли ся з 12,3 % до 11,8 % ВВП), ви зна ча ль ною 
при кме тою ві т чи з ня ної пе н сій ної ре фо р ми ста ло рі з ке збі ль шен ня ви-
да т ків Пе н сій но го фо н ду – з 9–10 % ВВП у 1990–2003 рр. до 14 % ВВП 
у 2005–2007 рр. У 2009 р. пе н сій ні ви да т ки ся г ну ли по над 18 % ВВП, 
або по над 54 % від за га ль ної су ми ви да т ків зве де но го бю дже ту Укра ї ни. 
Транс ферт Пе н сій но му фо н ду з дер жа в но го бю дже ту ста но вить май же 
по ло ви ну всіх ви да т ків дер жа ви на со ці а ль не спря му ван ня. Тя гар пе н-
сій них зо бо в’я зань на бли зи в ся до кри ти ч ної ме жі що до мо ж ли во с тей 
си с те ми су с пі ль них фі нан сів. Вод но час роз мір пе н сій пе ре ва ж ної бі ль-
шо с ті оде р жу ва чів за ли ша єть ся ни зь ким, збе рі га ють ся не рі в ні умо ви їх 
при зна чен ня та ін де к са ці ї.

По си лен ня со ці а ль но го за хи с ту пра цю ю чо го на се лен ня, під три м ка 
жит тє во го рі в ня у ра зі на стан ня стра хо вих по дій, за без пе чен ня про зо ро-
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с ті фу н к ці о ну ван ня си с те ми со ці а ль но го стра ху ван ня є не об хід ни ми пе-
ре д у мо ва ми іс то т но го під ви щен ня та на бли жен ня до єв ро пей сь ких ста-
н да р тів яко с ті жит тя на се лен ня, під ви щен ня рі в ня до ві ри до пу б лі ч них 
ін сти ту тів та змі ц нен ня су с пі ль них зв’я з ків. 

Га ра н ту ван ня під три м ки рі в ня до хо дів у ра зі на стан ня стра хо вих по дій: 
– за без пе чен ня мі ні ма ль ної стра хо вої ви пла ти (у то му чи с лі до по мо ги 

по без ро біт тю) у роз мі рі не ни ж че про жи т ко во го мі ні му му для осіб, які 
втра ти ли пра це зда т ність;

– вста но в лен ня ди фе ре н ці йо ва но го роз мі ру мі ні ма ль них га ра н то ва-
них ви плат за ле ж но від стра хо вої уча с ті (зо к ре ма з огля ду на на яв ність і 
три ва лість стра хо во го ста жу);

– за про ва джен ня уні вер са ль но го пе р со ні фі ко ва но го об лі ку стра хо во-
го стра жу за всі ма ви да ми со ці а ль но го стра ху ван ня, ра ці о на лі за ція по-
ряд ку ви зна чен ня стра хо вих прав; 

– удо ско на лен ня ме ха ні з му ін де к са ції при зна че них ре гу ля р них ви-
плат з ме тою не до пу щен ня їх зне ці нен ня вна слі док ін фля ції та від ста-
ван ня від ди на мі ки за ро бі т них плат.

Ак ти ві за ція пе н сій ної ре фо р ми:
– упо ря д ку ван ня роз мі рів та ка те го рій над ба вок, під ви щень то що за 

до да т ко ви ми пе н сій ни ми про гра ма ми (пе н сії де пу та тів, дер жа в них слу-
ж бо в ців, су д дів, про ку ро рів то що), що фі нан су ють ся за ра ху нок ко ш тів 
дер жа в но го бю дже ту; ска су ван ня не об ґру н то ва них пільг що до до ст ро-
ко во го ви хо ду на пе н сії; 

– про по р цій ний пе ре роз по діл роз мі ру пе н сій но го збо ру від ро бо то да-
в ця до пра ців ни ка (пра ців ник має спла чу ва ти не ме н ше чве р ті за га ль но-
го роз мі ру пе н сій но го збо ру);

– мо ти ва ція від кла ден ня ви хо ду на пе н сію та по дов жен ня три ва ло с ті 
тру до во го пе рі оду, зо к ре ма шля хом пе ре гля ду про гре си в ної шка ли під-
ви щен ня пе н сії за ко жен рік від стро ч ки (за пе р ший рік під ви щен ня має 
ста но ви ти хо ча б 10–20 %);

– про су ван ня ге н де р ної рі в но сті у тру до вих і пе н сій них пра вах, роз-
ши рен ня мо ж ли во с тей жі нок що до ре а лі за ції пра ва на пра цю та гі д ний 
жит тє вий рі вень за вдя ки вста но в лен ню рі в ної ме жі пе н сій но го ві ку для 
жі нок і чо ло ві ків (60 ро ків).
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Мо ти ва ція на се лен ня до ак ти в ної уча с ті в стра хо вій си с те мі:
– за про ва джен ня обо в’я з ко вих на ко пи чу ва ль них пе н сій них схем, зо-

к ре ма про фе сій них пе н сій них фо н дів, спри ян ня роз ви т ку при ва т но го 
стра ху ван ня;

– за про ва джен ня обо в’я з ко во го ме ди ч но го стра ху ван ня для пра ців ни-
ків та чле нів їхніх сі мей;

– ви зна чен ня чі т ких умов що до уча с ті са мо зай ня тих осіб у со ці а ль-
но му стра ху ван ні; 

– ре гу ля р не ін фо р му ван ня гро ма дян сто со в но вла с них на бу тих стра-
хо вих прав (роз си л ка по што вих по від ом лень).

Удо ско на лен ня ад мі ні с т ру ван ня си с те ми:
– мі ні мі за ція ад мі ні с т ра ти в них ви да т ків си с те ми шля хом за про ва-

джен ня єди но го со ці а ль но го вне с ку;
– упо ря д ку ван ня та ско ро чен ня пільг зі спла ти вне с ків по со ці а ль но-

му стра ху ван ню;
– за без пе чен ня про зо ро с ті фу н к ці о ну ван ня си с те ми, роз ме жу ван ня 

стра хо вих і не вла с ти вих ви да т ків, по си лен ня ці льо во го спря му ван ня 
стра хо вих ко ш тів, ско ро чен ня пе ре лі ку ви плат та по слуг, що не ма ють 
пря мо го від но шен ня до стра хо вих по дій; 

– від пра цю ван ня ме ха ні з му мо ти ва ції ро бо то да в ців по ліп шу ва ти 
умо ви пра ці для сво їх пра ців ни ків шля хом за сто су ван ня гну ч кої ста в ки 
роз мі ру вне с ку на со ці а ль не стра ху ван ня від не ща с них ви па д ків на ви-
ро б ни ц т ві та про фе сій них за хво рю вань.
Ме ди ч не стра ху ван ня. За про ва джен ня обо в’я з ко во го ме ди ч но го стра-

ху ван ня має бу ти од ним із го ло вних на пря мів мо де р ні за ції іс ну ю чої си-
с те ми со ці а ль но го за без пе чен ня. За по ка з ни ком очі ку ва ної три ва ло с ті 
жит тя при на ро джен ні, що ха ра к те ри зує сту пінь ре а лі за ції ос но во по ло-
ж но го пра ва лю ди ни про жи ти до в ге й здо ро ве жит тя, Укра ї на по сі дає 
110 мі с це у сві ті. Гі р ші по ка з ни ки спо сте рі га ють ся ли ше в Ро сій сь кій 
Фе де ра ції, кра ї нах Схі д ної, Пі в ден ної Азії та Аф ри ки. Як на слі док, 
Укра ї на – чи не єди на єв ро пей сь ка кра ї на, що до сі за ли ша єть ся в гру пі 
кра їн із се ре д нім рі в нем люд сь ко го роз ви т ку за гло ба ль ним рей ти н гом 
Про гра ми роз ви т ку ОО Н. 

У кра ї нах, що до ся г ли най бі ль ших ус пі хів у люд сь ко му роз ви т ку, су с-
пі ль ні ви да т ки на охо ро ну здо ро в’я ся га ють 6–8 % ВВП. При цьо му при-
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ва т ні ви да т ки, як пра ви ло, ста но в лять не бі ль ше тре ти ни в за га ль них об-
ся гах фі нан су ван ня за хо дів з охо ро ни здо ро в’я. Се ред роз ви ну тих кра їн 
ли ше у США при ва т ні ви да т ки ста но в лять ос но в не дже ре ло фі нан су ван ня 
охоро ни здо ро в’я, уна с лі док чо го там зна ч но гі р ші по ка з ни ки сме р т но с ті 
та три ва ло с ті жит тя. Це ще раз під тве р джує, що ре а лі за ція ос но во по ло-
ж ної мо ж ли во с ті лю ди ни про жи ти до в ге й здо ро ве жит тя має фі нан су-
ва ти ся пе ре ва ж но за ра ху нок су с пі ль них ко ш тів, на сам пе ред дер жа в но го 
бю дже ту, а та кож со ці а ль но го стра ху ван ня, – тіль ки ці дже ре ла зда т ні за-
без пе чи ти для всіх гро ма дян рі в ний і ма со вий до ступ до ме ди ч них по слуг.

В Укра ї ні су с пі ль ні ви да т ки на охо ро ну здо ро в’я ста но в лять 3,7 % 
ВВП, при ва т ні – 2,8 % ВВП. При цьо му за по ка з ни ком за без пе че но с ті 
лі ка ря ми (295 лі ка рів у роз ра ху н ку на 100 000 на се лен ня) Укра ї на ви-
пе ре джає бі ль шість кра їн, що вхо дять до гру пи з ви со ким рі в нем люд-
сь ко го роз ви т ку. Та ке спів від но шен ня у по ка з ни ках фі нан со во го та ка д-
ро во го за без пе чен ня сві д чить не ли ше про ни зь кий рі вень опла ти пра ці 
ме ди ч них пра ців ни ків (а він один з най ни ж чих з усіх ви дів еко но мі ч ної 
ді я ль но с ті), а й про не за до ві ль не тех ні ч не осна щен ня пра ці лі ка рів, від-
су т ність на ле ж них за хо дів що до впро ва джен ня но вих ви дів уста т ку ван-
ня та тех но ло гій лі ку ван ня.

За про ва джен ня обо в’я з ко во го ме ди ч но го стра ху ван ня дасть змо гу 
збі ль ши ти об ся ги су с пі ль них ви да т ків на охо ро ну здо ро в’я і ста не по-
штовхом до ре фо р му ван ня си с те ми ор га ні за ції та управ лін ня ці єї га лу зі. 
Од нак іс нує кі ль ка се р йо з них пе ре пон, що ма ють бу ти вра хо ва ні на ета-
пі про е к ту ван ня цих ре форм. 

По -пе р ше, уна с лі док ни зь кої мо ти ва ції до еко но мі ч ної ак ти в но с ті, 
по ши рен ня не фо р ма ль ної за йня то с ті та ті ні за ції до хо дів рі вень уча с ті 
на се лен ня в обо в’я з ко во му со ці а ль но му стра ху ван ні ду же ни зь кий. За 
да ни ми Пе н сій но го фо н ду, бі льш- менш ре гу ля р но спла чу ють вне с ки ли-
ше 15,5 млн осіб, що ста но вить 77 % від за га ль ної кі ль ко с ті за йня то го 
на се лен ня, або 56 % на се лен ня пра це зда т но го ві ку. З них тре ти на спла-
чує вне с ки з зар пла ти (до хо ду), не ви щої за за ко но да в чо вста но в ле ну 
мі ні ма ль ну за ро бі т ну пла ту. Як що за про ва джу ва ти ме ди ч не стра ху ван ня 
за зви чай ною схе мою (ба зо вий па кет ме ди ч них по слуг для всіх), дер жа-
в но му бю дже ту до ве деть ся спла чу ва ти вне с ки за пе ре ва ж ну бі ль шість 
(2/3 за га ль ної чи се ль но с ті) на се лен ня. 
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По -дру ге, іс ну ю чий роз мір пе н сій но го вне с ку для ро бо то да в ців 
(33,2 %) є од ним з най ви щих у Єв ро пі, що уне мо ж ли в лює іс то т не збі ль-
шен ня фі с ка ль но го на ва н та жен ня на фонд за ро бі т ної пла ти. Це озна чає, 
що роз мір вне с ку на ме ди ч не стра ху ван ня не мо же бу ти ви со ким і від-
по ві да ль ність за йо го спла ту має по кла да ти ся пе ре ва ж но на пра ців ни ків. 

По -тре тє, іс ну ю ча ад мі ні с т ра ти в но- це н т ра лі зо ва на мо дель ор га ні за ції 
та управ лін ня у га лу зі охо ро ни здо ро в’я прак ти ч но не су мі с на з прин ци-
па ми на дан ня стра хо вих ме ди ч них по слуг, що пе ред ба ча ють по ста чан ня 
ме ди ч ної до по мо ги на до го ві р них (ко н т ра к т них) умо вах та стру к ту р ну 
пе ре бу до ву си с те ми на дан ня ме ди ч ної до по мо ги на ко ристь пе р вин ної 
лан ки, ра ці о на лі за ції ста ці о на р ної та спе ці а лі зо ва ної ме ди ч ної до по мо-
ги, роз ви т ку про фі ла к ти ч ної ме ди ци ни. 

Пе р ша й дру га об ста ви ни зу мо в лю ють об ме же ність фі нан со вих ре-
сур сів, що мо жуть бу ти до да т ко во за лу че ні за вдя ки за про ва джен ню обо-
в’я з ко во го ме ди ч но го стра ху ван ня, тре тя – ста вить під сум нів ефе к ти в-
ність їх ви ко ри с тан ня. 

Вра хо ву ю чи ви ще за зна че не, на да но му ета пі до ці ль но збе ре г ти бю-
дже т не фі нан су ван ня га ра н то ва но го со ці а ль но го мі ні му му по слуг охо-
ро ни здо ро в’я. Обо в’я з ко ве ме ди ч не стра ху ван ня має роз ви ва ти ся як 
до да т ко вий до цьо го мі ні му му па кет ме ди ч них по слуг для пра цю ю чих 
та чле нів їх сі мей. Для ско ро чен ня ор га ні за цій них та ад мі ні с т ра ти в них 
ви да т ків ме ди ч не стра ху ван ня слід за про ва джу ва ти на ба зі іс ну ю чої ме-
ре жі за кла дів Фо н ду со ці а ль но го стра ху ван ня з тим ча со вої втра ти пра-
це зда т но с ті (не ство рю ва ти окре мо го фо н ду).

Транс фо р ма ція іс ну ю чих між бю дже т них від но син за д ля фі нан со-
во го за без пе чен ня де ле го ва них мі с це вим ор га нам са мо вря ду ван ня 
со ці а ль них по в но ва жень

Від по ві д но до по ло жень Бю дже т но го ко де к су Укра ї ни ви да т ки со ці-
а ль но го спря му ван ня в ос но в но му зо се ре дже но у мі с це вих бю дже тах 
як ви ко нан ня де ле го ва них дер жа вою по в но ва жень (бли зь ко 80 % – ви-
да т ків на охо ро ну здо ро в’я та бли зь ко 70 % – ви да т ків на ду хо в ний і 
фі зи ч ний роз ви ток та осві ту). При цьо му за ли ша єть ся се р йо з ною про-
бле мою від по ві д ність фі нан со во го ре сур су, за кла де но го у роз ра ху н ки 
між бю дже т них транс фе р тів ви рі в ню ван ня, ре а ль ним по тре бам мі с це вих 
бю дже тів у здій с нен ні по то ч них ви да т ків на за без пе чен ня де ле го ва них 
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дер жа вою по в но ва жень. Крім то го, са ме ви зна чен ня «ре а ль них по треб» 
мі с це вих бю дже тів у но вих еко но мі ч них умо вах не має єди но го ме то до-
ло гі ч но го під ґру н тя, що і є го ло вною си с те м ною про бле мо ю.

За та ких умов ор га ни мі с це во го са мо вря ду ван ня, отри ма в ши від дер-
жа ви по в но ва жен ня на на дан ня со ці а ль них по слуг на се лен ню, не ма ють 
до ста т ньо го фі нан со во го ре сур су для за без пе чен ня які с но го на дан ня 
цих по слуг.

Ви рі шен ня про бле ми фі нан со во го за без пе чен ня де ле го ва них дер жа-
вою по в но ва жень, зо к ре ма що до со ці а ль но го за хи с ту та со ці а ль но го за-
без пе чен ня, по ля гає не ли ше у но мі на ль но му збі ль шен ні об ся гу ви да т-
ків мі с це вих бю дже тів, які вра хо ву ють ся при ви зна чен ні між бю дже т них 
транс фе р тів ви рі в ню ван ня, а та кож в удо ско на лен ні са мої фо р му ли. Змі-
ни у фо р му лі ма ють бу ти спря мо ва ні на ма к си ма ль не під ви щен ня впли-
ву між бю дже т но го ре гу лю ван ня на якість на дан ня со ці а ль них по слуг 
на се лен ню.

Згі д но з фо р му лою, ве ли чи на роз ра ху н ко во го об ся гу ви да т ків на пря-
му за ле жить від зна чен ня но р ма ти ву фі нан со вої за без пе че но с ті в ко ж ній 
га лу зі, які вра хо ва но при об чи с лен ні транс фе р тів. Од нак на су час но му 
ета пі роз ра ху нок но р ма ти ву фі нан со вої за без пе че но с ті за ле жить ли ше 
від об ся гу на яв но го фі нан со во го ре сур су, що дер жа ва пла нує спря му ва-
ти на утри ман ня бю дже т ної сфе ри. При цьо му ре а ль на по тре ба у ви да-
т ках на по то ч не утри ман ня бю дже т них уста нов ви зна ча єть ся ве ли кою 
кі ль кі с тю но р ма ти в но- пра во вих і за ко но да в чих ак тів, що ре гу лю ють ді-
я ль ність га лу зей со ці а ль но- ку ль ту р ної сфе ри та є обо в’я з ко ви ми для ви-
ко нан ня ор га на ми вла ди усіх рі в нів. 

Вод но час но р ма ти ви, вста но в ле ні у за зна че них до ку ме н тах, прак ти-
ч но не вра хо ву ють на яв но го фі нан со во го ре сур су, остан ніх де мо гра фі ч-
них те н де н цій, су час но го рі в ня за хво рю ва но с ті у ре гі о на ль но му роз рі зі, 
не об хід но с ті до три ман ня або до ся г нен ня пе в них со ці а ль них ста н да р тів 
та ба га тьох ін ших чин ни ків.

Мо ж ли вим ви хо дом із си ту а ції, що ха ра к те ри зу єть ся тру д но ща ми 
об’ єк ти в но го ви зна чен ня об ся гу фі нан со во го ре сур су, не об хід но го для 
за без пе чен ня де ле го ва них по в но ва жень у ча с ти ні ви да т ків со ці а ль но-
го спря му ван ня, є за про ва джен ня си с те ми ста н да р тів на дан ня со ці а ль-
них по слуг на се лен ню. Ви зна че ні ста н да р ти, об чи с ле ні у гро шо во му 
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ек ві ва ле н ті, ма ють ста ти ос но вою фо р му ли роз по ді лу між бю дже т них 
транс фе р тів ви рі в ню ван ня.

Та ким чи ном, за про ва джен ня си с те ми со ці а ль них ста н да р тів за без-
пе чить пе ре хід від прак ти ки «у т ри ман ня» бю дже т них уста нов до за мо в-
лен ня со ці а ль ної по слу ги на під ста ві чі т ко ви зна че них ста н да р тів її на-
дан ня і мо же ста ти ру шій ною си лою зна ч них ін сти ту ці о на ль них змін у 
со ці а ль ній сфе рі. 

Ре гу лю ван ня со ці а ль но- тру до вих від но син
По си лен ня дер жа в но го на гля ду за до де р жан ням за ко но дав ст ва про 

пра цю, за до три ман ням по ло жень що до укла ден ня тру до вих до го во рів. 
З по ча т ком фі нан со во- еко но мі ч ної кри зи збі ль ши лась кі ль кість си ту а-
цій, ко ли осо би, які фа к ти ч но є на й ма ни ми пра ців ни ка ми, за ли ша ють ся 
без за хи с ту, пе ред ба че но го тру до ви ми від но си на ми. 

Змі ни у ста ту сі пра ців ни ків по в’я за ні з іс ну ван ням не фо р ма ль ної 
еко но мі ки та при хо ва ною за йня ті с тю, де вста но в лен ня фа к ту іс ну ван-
ня тру до вих від но син є ускла д не ним. Ро бо то да в ця ми ви ко ри с то ву ють-
ся при хо ва ні тру до ві від но си ни шля хом їх ма с ку ван ня під ін ший вид 
пра во вих від но син (ци ві ль ні, ко ме р цій ні, ко о пе ра ти в ні, сі мей ні то що), а 
та кож стро ко ві тру до ві до го во ри з ме тою уни к нен ня не об хід но с ті до три-
ман ня тру до вих прав пра ців ни ка. 

У ви па д ку три сто рон ніх тру до вих від но син пра ців ни ки, на й ня ті 
по ста ча ль ни ком по слуг, ча с то сти ка ють ся з тру д но ща ми що до іде н ти-
фі ка ції ро бо то да в ця, вста но в лен ня обо в’я з ків та від по ві да ль но с ті по-
ста ча ль ни ка й ко ри с ту ва ча, ви зна чен ня умов пра ці і прав пра ців ни ків. 
Вста но в лен ня три сто рон ніх тру до вих від но син та ді я ль ність при ва т них 
аге н цій за йня то с ті не вре гу льо ва ні в на ці о на ль но му тру до во му за ко но-
дав ст ві, не ра ти фі ко ва на Укра ї ною і Кон ве н ція Між на ро д ної ор га ні за ції 
пра ці (МОП) № 181 (1997 р.) «Про при ва т ні аге нт с т ва за йня то с ті». 

За умов ре с т ру к ту ри за ції, по ді лу під при єм с т ва, ви ді лен ня з йо го скла-
ду під роз ді лів та ство рен ня на їх ба зі но вих юри ди ч них осіб пра ців ни ків 
ча с то при му шу ють на пи са ти за яви на зві ль нен ня за вла с ним ба жан ням 
для пра це вла ш ту ван ня на но во ст во ре ні під при єм с т ва. Утім остан ні, як 
пра ви ло, не ви сту па ють пра во на сту п ни ка ми під при єм с т ва, на яко му від-
бу ла ся ре с т ру к ту ри за ція, а от же, не від по ві да ють за йо го зо бо в’я зан ня-
ми, що ство рює для пра ців ни ків ри зик втра ти ро бо ти. 
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Від су т ність за хи с ту тру до вих прав має фі нан со ві на с лід ки не ли ше 
для пра ців ни ка, але та кож і для су с пі ль с т ва в ці ло му, оскі ль ки від ви зна-
чен ня ста ту су пра ців ни ка за ле жать спо со би спла ти по да т ків (на при клад, 
по да т ку з до хо дів фі зи ч них осіб) і вне с ків до си с те ми за га ль но обо в’я-
з ко во го дер жа в но го со ці а ль но го стра ху ван ня. Від так по зба в лен ня пра-
ців ни ків тру до во го за хи с ту при зво дить до ско ро чен ня ін ве с ти цій у люд-
сь кий ка пі тал та, від по ві д но, до зме н шен ня мо ж ли во с тей збе ре жен ня і 
роз ви т ку тру до во го по те н ці а лу. 

Ос но в ни ми на пря ма ми мо де р ні за ції со ці а ль но- тру до вих від но син, 
що спри я ти ме до ся г нен ню ці лей кон це п ції гі д ної пра ці, є:

– вне сен ня змін до за ко но дав ст ва з ме тою за без пе чен ня ре а лі за ції 
прин ци пу по єд нан ня гну ч ко с ті та за хи ще но с ті у сфе рі пра ці, зо к ре ма 
шля хом уно р му ван ня три сто рон ніх тру до вих від но син (ви ко ри с тан ня 
за лу че ної пра ці), за по бі ган ня за сто су ван ня умов тим ча со вої за йня то с ті 
до пра ців ни ків, які за йня ті на по стій ній ос но ві або ви ко ну ють ро бо ти, 
що не є тим ча со ви ми за сво їм ха ра к те ром;

– уни к нен ня втра ти пра ців ни ка ми ін ди ві ду а ль них чи ко ле к ти в них 
тру до вих прав уна с лі док стру к ту р них зру шень на ри н ку пра ці;

– зме н шен ня мо ж ли во с тей при хо ву ван ня тру до вих від но син та по ле-
г шен ня ви рі шен ня спі р них си ту а цій що до ви зна чен ня ста ту су пра ців ни-
ків у сфе рі за йня то с ті; 

– удо ско на лен ня ме ха ні з мів кон су ль та цій, запобігання та їх ви рі шен-
ня, під ви щен ня ро лі На ці о на ль ної три сто рон ньої со ці а ль но- еко но мі ч-
ної ра ди (НТСЕР) та На ці о на ль ної слу ж би по се ре д ни ц т ва і при ми рен ня 
(НСПП) у роз ви т ку со ці а ль но го ді а ло гу; 

– по да ль ший роз ви ток со ці а ль но го ді а ло гу в су с пі ль с т ві шля хом за-
без пе чен ня конс тру к ти в ної вза є мо дії та вза є мо ви гі д ної спів пра ці в ра-
м ках між се к то р но го пар т нер с т ва, вклю чен ня со ці а ль них су б’єк тів дер-
жа в но го, при ва т но го та гро мад сь ко го се к то рів до про це сів до ся г нен ня 
уз го дже них со ці а ль них ці лей та фо р му ван ня со ці а ль но від по ві да ль но го 
бі з не су. 
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За хо ди на 2010 р. у сфе рі дер жа в ної від по ві да ль но с ті
• Здій с нен ня до слі джень що до мо де лю ван ня вве ден ня про гре си в ної 

шка ли опо да т ку ван ня.
• Під го то в ка но р ма ти в но- пра во вих до ку ме н тів для здій с нен ня за про-

по но ва но го ком пле к су змін у по да т ко вій си с те мі.
• Про ве ден ня ін фо р ма цій но- ро з’я с ню ва ль ної ро бо ти що до змін у по-

да т ко вій си с те мі.
• Про ве ден ня пі ло т них про е к тів що до впро ва джен ня си с те ми ста н да-

р тів на дан ня со ці а ль них по слуг на се лен ню для їх за сто су ван ня у фо р му-
лі роз по ді лу між бю дже т них транс фе р тів ви рі в ню ван ня.

• Удо ско на лен ня за ко но да в чої ос но ви і ме ха ні з му ре а лі за ції до по мо ги 
ма ло за бе з пе че ним сі м’ям з ме тою під ви щен ня ад ре с но с ті.

• Зву жен ня про гра ми жи т ло вих суб си дій і зме н шен ня її ва р то с ті за 
ра ху нок удо ско на лен ня но р ма ти в но- пра во во го за без пе чен ня ді я ль но с ті 
про гра ми.

• Удо ско на лен ня ме то ди ки роз ра ху н ку су ку п но го до хо ду сі м’ї для ви-
зна чен ня пра ва на ад ре с ну со ці а ль ну до по мо гу.

• Роз ро б ка но р ма ти в но- пра во во го ак та для за про ва джен ня си с те ми 
мо ні то ри н гу та оці н ки со ці а ль них про грам.

• Удо ско на лен ня ме ха ні з му ін де к са ції пе н сій з ме тою не до пу щен ня 
їх зне ці нен ня вна слі док ін фля ції та від ста ван ня від ди на мі ки за ро бі т них 
плат, вста но в лен ня ди фе ре н ці йо ва но го роз мі ру мі ні ма ль ної пе н сій ної 
ви пла ти за ле ж но від стра хо вої уча с ті.

• Упо ря д ку ван ня роз мі рів та ка те го рій над ба вок, під ви щень то що за 
до да т ко ви ми пе н сій ни ми про гра ма ми (пе н сії де пу та тів, дер жа в них слу-
ж бо в ців, су д дів, про ку ро рів то що), що фі нан су ють ся за ра ху нок ко ш тів 
дер жа в но го бю дже ту. 

• Ска су ван ня не об ґру н то ва них пільг що до до ст ро ко во го ви хо ду на 
пе н сії; мо ти ва ція від кла ден ня ви хо ду на пе н сію та по дов жен ня три ва-
ло с ті тру до во го пе рі оду, зо к ре ма шля хом пе ре гля ду про гре си в ної шка ли 
під ви щен ня пе н сії за ко жен рік від стро ч ки (за пе р ший рік під ви щен ня 
має ста но ви ти хо ча б 10–20 %). 

• Ви зна чен ня чі т ких умов що до уча с ті са мо зай ня тих осіб у со ці а ль-
но му стра ху ван ні.
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• Роз ро б ка за ко но про е к тів що до за про ва джен ня еди но го со ці а ль но го 
вне с ку та обо в’я з ко вих на ко пи чу ва ль них пе н сій них си с тем. 

• При йн ят тя змін до За ко ну Укра ї ни «Про ви щу осві ту» з ме тою впро-
ва джен ня не об хід них ін но ва цій та ре а ль но го вхо джен ня укра ї н сь кої ви-
щої шко ли до сві то во го та єв ро пей сь ко го осві т ньо- на у ко во го про с то ру.

• Пе ре хід до но вих форм управ лін ня осві т ньою га лу з зю, по да ль ший 
роз ви ток дер жа в но- гро мад сь ко го ко н т ро лю.

• Роз ши рен ня прав ВНЗ у роз по ді лі фі нан со вих ре сур сів; ско о р ди ну-
ван ня дій що до під три м ки роз ви т ку на у ко вих до слі джень в уні вер си те-
тах та їх ака де мі ч них до слі д них центрах; на дан ня окре мим про ві д ним 
ВНЗ ста ту су до слі д ни ць ко го уні вер си те ту за чі т ки ми кри те рі я ми ді я ль-
но с ті, що за без пе чить по єд нан ня на вча ль но го про це су з про ве ден ням 
на у ко вих до слі джень ви со ко го рі в ня, ін но ва цій ною ді я ль ні с тю від по ві-
д но до єв ро пей сь ко го прин ци пу під го то в ки на у ко вих ка д рів «на в чан ня 
че рез до слі джен ня».

• Взят тя під осо б ли вий ко н т роль якість оці ню ван ня знань сту де н тів, 
яка по ви нна від по ві да ти єв ро пей сь ким ста н да р там та ре ко ме н да ці ям Бо-
лон сь ко го про с то ру.

• Упро ва джен ня рі з но рі в не вої си с те ми фі нан су ван ня про фе сій но-
 те х ні ч ної осві ти, де ле гу ван ня до да т ко вих по в но ва жень ре гі о на ль ним 
ор га нам управ лін ня осві ти та на бли жен ня на вча ль них за кла дів до по-
треб ін фра стру к ту ри еко но мі ки кон к ре т но го ре гі о ну.

• Ство рен ня си с те ми еко но мі ч ної мо ти ва ції про фе сій но го на вчан ня 
гро ма дян та за охо чен ня під при ємств у роз ви т ку про фе сій ної осві ти, на-
дан ня їм по да т ко вих пільг та еко но мі ч них сти му лів.

• Уз го джен ня об ся гів дер жа в них га ра н тій що до на дан ня ме ди ч ної до-
по мо ги з фі нан со ви ми ре сур са ми си с те ми охо ро ни здо ро в’я, що пе ред-
ба чає пе ре гляд но р ми ст. 49 Кон сти ту ції Укра ї ни що до по вної бе з о пла т-
но с ті ме ди ч ної до по мо ги в дер жа в них і ко му на ль них ме ди ч них за кла дах 
не за ле ж но від її об ся гу та ст. 22 що до не при пу с ти мо с ті зву жен ня змі с ту 
та об ся гу іс ну ю чих прав і сво бод. У най ко ро т ші те р мі ни не об хід но та-
кож ви зна чи ти і за тве р ди ти ба зо вий па кет ме ди ч них по слуг, що ма ють 
на да ва ти ся гро ма дя нам бе з о пла т но за ра ху нок дер жа ви.
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16.2.  Транс фо р ма ція сфе ри ко р по ра ти в ної со ці а ль ної 
від по ві да ль но с ті

Ва ж ли вим за вдан ням є сти му лю ван ня бі з не су до пріо ри те т них ін-
ве с ти цій у люд сь кий ка пі тал та со ці а ль ну ін фра стру к ту ру. З ці єю ме-
тою пе ред ба ча єть ся за про ва джен ня ко р по ра ти в ної со ці а ль ної зві т но с ті, 
спри ян ня під при єм с т вам, уста но вам та ор га ні за ці ям у здій с нен ні про-
фе сій ної під го то в ки, пе ре під го то в ки та під ви щен ня ква лі фі ка ції пра ців-
ни ків; ура ху ван ня со ці а ль них по ка з ни ків під при єм с т ва (ін ве с ту ван ня в 
роз ви ток пе р со на лу то що) при роз мі щен ні дер жа в но го за мо в лен ня, фо-
р му ван ні бі р же вих рей ти н гів, на дан ні пе в них пре фе ре н цій.

Сти му лю ван ня бі з не су до пріо ри те т них ін ве с ти цій у люд сь кий 
ка пі тал та со ці а ль ну ін фра стру к ту ру 

Не об хід ним за хо дом є ска су ван ня ни ж ньої ме жі су ми бла го дій но го 
вне с ку, здій с нен ня яко го при но сить бла го дій ни ко ві по да т ко ві пре фе ре н-
ці ї. Не до ці ль ність іс ну ван ня в Укра ї ні ни ж ньої ме жі су ми бла го дій но го 
вне с ку, що при но сить під при єм с т ву чи фі зи ч ній осо бі- бла го дій ни ко ві 
по да т ко ві пре фе ре н ції у ви гля ді вклю чен ня ці єї су ми від по ві д но до скла-
ду ва ло вих ви трат або по да т ко во го кре ди ту. Згі д но з під пу н к том 5.2.2 
За ко ну Укра ї ни «Про опо да т ку ван ня при бу т ку під при ємств», а та кож 
п. 5.3 За ко ну Укра ї ни «Про по да ток з до хо дів фі зи ч них осіб» піль ги 
са н к ці о нує ли ше вне сок у су мі не ме н ше 2 % і не бі ль ше 5 % від при-
бу т ку, за оща джень або май на бла го дій ни ка. На то мість прак ти ка пе ре ко-
нує, що об сяг ко ш тів, які спря мо ву ють ся під при єм с т ва ми на бла го дій ні 
ці лі, не пе ре ви щує 1 % при бу т ку і то му ле га ль не по же р т ву ван ня ли ше 
не зна ч ним чи ном або вза га лі не зме н шує су му спла че но го по да т ку. 

У жо д ній єв ро пей сь кій кра ї ні не вста но в ле но мі ні ма ль но го від со т ка 
до хо ду або при бу т ку, по же р т ва яко го на бла го дій ну ді я ль ність дає до но-
рам пра во на по да т ко ві піль ги.
По ши рен ня умов по да т ко во го кре ди ту на вне с ки, здій с не ні з усіх до-

хо дів фізи ч них осіб. Згі д но з но р ма ми За ко ну Укра ї ни «Про по да ток з 
до хо дів фі зи ч них осіб» пла т ник по да т ку з до хо дів фі зи ч них осіб має 
пра во вклю чи ти до скла ду по да т ко во го кре ди ту зві т но го ро ку су му по-
же р т ву вань або бла го дій них вне с ків про по р цій но су мі за га ль но го опо-
да т ко ву ва но го до хо ду, оде р жа но го про тя гом зві т но го ро ку як за ро бі т на 
пла та (пункт 5.4.2). Ра зом з тим від но си ни тру до во го най му в Укра ї ні не 
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зав жди є ос но в ним дже ре лом за ро бі т ку фі зи ч них осіб. Діючі ви мо ги За-
ко ну об ме жу ють бла го дій ну ді я ль ність фі зи ч них осіб.

За зви чай пра во на по да т ко вий кре дит що до бла го дій них вне с ків не 
за ле жить від ви ду до хо ду, з яких во ни спла чу ють ся, а об ме жу єть ся пе-
в ним від со т ком від су ку п но го до хо ду і тим, ку ди/ко му спря мо ву єть ся 
вла с не бла го дій ний вне сок. 
Ура ху ван ня ва р то с ті ча су во ло н тер сь кої пра ці не об хід не че рез те, 

що гро мад сь кі ор га ні за ції во ло ді ють зна ч ним по те н ці а лом для ви рі-
шен ня рі з но ма ні т них со ці а ль них про блем, ефе к ти в ність їх ді я ль но с ті в 
Укра ї ні об ме же на ама тор сь ким ха ра к те ром здій с ню ва них ни ми за хо дів, 
їх ни зь кою ор га ні за цій ною спро мо ж ні с тю, не до лі ка ми в ча с ти ні стра те-
гі ч но го ме не дж ме н ту й за лу чен ня фі нан су ван ня. Ці не до лі ки зу мо в ле-
ні скла д ні с тю за лу чен ня до гро мад сь ко го се к то ру про фе сій них ка д рів 
(управ лі н ців, фі нан си с тів, юри с тів, ін ших фа хі в ців) че рез не мо ж ли вість 
від по ві д но опла чу ва ти їхні по слу ги. Фа к ти ч но всі ак ти в ні гро мад сь кі 
ор га ні за ції в Укра ї ні пе в ною мі рою ви ко ри с то ву ють пра цю во ло н те рів, 
про те зде бі ль шо го для ви ко нан ня про с тих і не ре гу ля р них ро біт, що не 
по тре бу ють ква лі фі ка ції чи до сві ду. Є по тре ба у за лу чен ні до ді я ль но с ті 
гро мад сь ких ор га ні за цій во ло н те рів із про фе сій ним до сві дом та знан-
нями. 

У бі ль шо с ті єв ро пей сь ких кра їн та США гро мад сь кі ор га ні за ції бе-
руть ак ти в ну участь у ви рі шен ні всьо го ком пле к су про блем со ці а ль но го 
роз ви т ку, ши ро ко ви ко ри с то ву ю чи пра цю во ло н те рів, у то му чи с лі і тих, 
які во ло ді ють зна ч ним про фе сій ним до сві дом та уні ка ль ни ми знан ня ми. 
Дер жа ва за охо чує їхню участь рі з ни ми ме то да ми, у то му чи с лі за сто су-
ван ням по да т ко вої со ці а ль ної піль ги, до якої вклю ча ють ся ви тра ти во ло-
н те рів, на при клад, на найм жи т ла та транс по р т ні ви тра ти. У де яких ви-
па д ках во ло н тер сь ка пра ця вклю ча єть ся до за га ль но го тру до во го ста жу.

Та ким чи ном, ура ху ван ня ва р то с ті ча су, ви тра че но го во ло н те ра ми 
в ді я ль но с ті гро мад сь ких ор га ні за цій (у про це сі здій с ню ва них ор га ні-
за ці єю со ці а ль них про е к тів, кон су ль ту ван ня то що), не об хід не при ви-
зна чен ні су ми по да т ко во го кре ди ту, ба зою роз ра ху н ку слу гує роз мір 
опла ти пра ці во ло н те ра за оди ни цю ча су за мі с цем йо го ос но в ної ро бо-
ти (як ва рі ант – роз мір мі ні ма ль ної по го дин ної за ро бі т ної пла ти, ви зна-
че ної за ко но дав ст вом), але з об ме жен ням кі ль ко с ті ча су, ва р тість яко го 
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вра хо ву єть ся в по да т ко во му кре ди ті [(на при клад, не бі ль ше 16 го дин на 
ти ж день (по 8 год. на два ви хі д ні дні)]. 

Спро щен ня ле га лі за ції та ре єст ра ції гро мад сь ких ін сти ту тів як 
су б’єк тів со ці а ль ної по лі ти ки

Існує скла д ність ре єст ра ції гро мад сь ких ор га ні за цій, що про яв ля-
єть ся че рез по двій ну ре єст ра цію гро мад сь ких ор га ні за цій та фа к ти ч ну 
від су т ність «є ди но го ре єст ра цій но го ві к на»; дис кри мі на цій но три ва лий 
пе рі од ре єст ра ції гро мад сь ких ор га ні за цій; іс ну ван ня по двій ної пла ти за 
ре єст ра цію гро мад сь ких ор га ні за цій; дис кри мі на цій ні ви мо ги що до мі-
ні ма ль ної кі ль ко с ті за сно в ни ків. На від мі ну від бі з не су, для гро мад сь-
ких ор га ні за цій іс нує прак ти ка по двій ної ре єст ра ції: ре єст ра ції ста ту ту 
в ор га нах юс ти ції й ре єст ра ції юри ди ч ної осо би мі с це ви ми дер жа в ни ми 
ре єст ра то ра ми. Для ре єст ра ції все ук ра їн сь ких та між на ро д них ор га ні-
за цій ст. 15 За ко ну Укра ї ни «Про об’ єд нан ня гро ма дян» ви зна че но один 
мі сяць (для бла го дій них ор га ні за цій згі д но зі ст. 8 За ко ну Укра ї ни «Про 
бла го дій ни ц т во і бла го дій ні ор га ні за ці ї» – на віть два мі ся ці), то ді як для 
ре єст ра ції бі з не су три дні (ст. 25 За ко ну Укра ї ни «Про дер жа в ну ре єст-
ра цію юри ди ч них осіб та фі зи ч них осіб- пі д п ри є м ців»). По двій на опла-
та стя гу єть ся у ви гля ді збо ру за ре єст ра цію гро мад сь ко го об’ єд нан ня та 
збо ру за ре єст ра цію юри ди ч ної осо би. Мі ні ма ль на кі ль кість за сно в ни-
ків для все ук ра їн сь кої ор га ні за ції – 28 фі зи ч них осіб, для бі з не су – од на 
юри ди ч на чи фі зи ч на осо ба. 

У бі ль шо с ті кра їн про цес ре єст ра ції гро мад сь кої ор га ні за ції не є скла-
д ні шим від про це су ре єст ра ції бі з нес- ор га ні за ці ї. У ба га тьох кра ї нах 
цей про цес від бу ва єть ся за оч но.

Удо ско на лен ня но р ма ти в но- пра во вої ба зи що до уча с ті ін сти ту тів 
гро ма дян сь ко го су с пі ль с т ва у здій с нен ні со ці а ль ної по лі ти ки

В Укра ї ні ос та то ч но не ви зна че но не при бу т ко вий ста тус гро мад сь-
ких ор га ні за цій, не ко ре к т но вста но в ле ні ме жі і об сяг їх го с по дар сь кої 
ді я ль но с ті, що не спри яє роз ви т ку гро мад сь ких ор га ні за цій як су б’єк-
тів со ці а ль ної по лі ти ки, об ме жує ви ко ри с тан ня ни ми під при єм ни ць ких 
іні ці а тив. Гро мад сь ким стру к ту рам в Укра ї ні до зво ля єть ся за йма ти ся 
го с по дар сь кою ді я ль ні с тю ли ше че рез ство рен ня госп роз ра ху н ко вих 
уста нов і ор га ні за цій зі ста ту сом юри ди ч ної осо би. Вод но час за сну ван-
ня госп роз ра ху н ко во го під при єм с т ва не зав жди ор га ні за цій но до ці ль-
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не і, як пра ви ло, по в’я за не з до да т ко ви ми ре сур с ни ми ви тра та ми. Крім 
цьо го, будь- яка під при єм ни ць ка іні ці а ти ва гро мад сь ких ор га ні за цій опо-
да т ко ву єть ся на за га ль них умо вах. Ви ня т ки з пра ви ла ста но в лять бла-
го дій ні ор га ні за ції, які мо жуть са мо стій но за йма ти ся під при єм ни ц т вом 
без утво рен ня госп роз ра ху н ко вої уста но ви, а та кож під при єм с т ва гро-
мад сь ких ор га ні за цій ін ва лі дів, до хід яких не опо да т ко ву є ть ся.

У роз ви ну тих кра ї нах гро мад сь кі ор га ні за ції ма ють пра во здій с ню ва-
ти го с по дар сь ку ді я ль ність за умо ви, що при бу т ки на пра в ля ють на ви ко-
нан ня ста ту т ної ді я ль но с ті і їх не мо жуть роз по ді ля ти між за сно в ни ка ми. 
Об ме жен ня під при єм ни ць кої ді я ль но с ті гро мад сь ких ор га ні за цій су пе ре-
чить Ре ко ме н да ції Ко мі те ту мі ні с т рів дер жа в- чле нів Ра ди Єв ро пи що до 
пра во во го ста ту су не уря до вих ор га ні за цій у Єв ро пі [(№ СМ/Rec(2007)14)].

От же, не об хід не за ко но да в че ви зна чен ня ви че р п но го пе ре лі ку кон к-
ре т них ви дів ді я ль но с ті гро мад сь ких ор га ні за цій з ме тою ар гу ме н то ва-
но го ви бо ру од ні єї чи кі ль кох з них як ос но в ної (ста ту т ної); за ко но да в че 
ви зна чен ня чі т ких кри те рі їв та про це дур ви знан ня ді я ль но с ті не при бу т-
ко вих ор га ні за цій як ос но в ної (ста ту т ної); зві ль нен ня від спла ти по да т ку 
на при бу ток ре зуль та тів го с по дар сь кої ді я ль но с ті усьо го за га лу гро мад-
сь ких ор га ні за цій за умо ви, що цей при бу ток отри ма но в ра м ках ос но в-
ної (ста ту т ної) ді я ль но с ті; за про ва джен ня ле га ль ної мо ж ли во с ті оби ра-
ти спо сіб ве ден ня го с по дар сь кої ді я ль но с ті (зі ство рен ням під при єм с т ва 
чи без ньо го); зві ль нен ня від ПДВ опе ра цій з по ста в ки то ва рів, ро біт і 
по слуг (у т. ч. пла т ної по ста в ки) у ме жах го с по дар сь кої ді я ль но с ті будь- 
яких гро мад сь ких ор га ні за цій, не об ме жу ю чись ор га ні за ці я ми ін ва лі дів 
і пе ред ба чи в ши цю но р му у під пу н к ті 5.2.1 За ко ну Укра ї ни «Про по да-
ток на до да ну ва р тість»; усу нен ня об ме жень, по в’я за них з по зба в лен ням 
гро мад сь ких ор га ні за цій пільг по спла ті зе ме ль но го по да т ку, як що во ни 
прак ти ку ють під при єм ни ць ку ді я ль ність або ма ють у своє му під по ряд-
ку ван ні госп роз ра ху н ко ві під при єм с т ва, вні с ши від по ві д ні по пра в ки до 
аб за цу 5 ст. 12 За ко ну Укра ї ни «Про пла ту за зе м лю». 

Упро ва джен ня ме ха ні з му дер жа в но го за мо в лен ня со ці а ль них 
по слуг та дер жа в но го за мо в лен ня на ви ко нан ня со ці а ль них про е к тів

Со ці а ль не за мо в лен ня, як ор га ні за цій но- пра во ва фо р ма вза є мо дії дер-
жа в них ор га нів й ор га нів місцевого самоврядування з громадськими 
організаціями, застосовується з метою підвищення використання 
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бюджетних коштів для вирішення соціальних проблем, залучення 
додаткових ресурсів у соціальну сферу, підвищення адресності та масовості 
надання с оц і ал ьних п ослуг, а д ек в ат ного  пе рер оз по ділу  со ц іа льної в ід-
по ві да ль н ості між владо ю   та  г ромад ою. В  Ук раїні  соціальне  замовл ен-
ня  ф ак тично р еалізує ть с я т і л ьки у  вигляд і  конкурсу  п роектів п рог р ам, 
р озроблен их  молод іж н ими, дит ячи ми гро ма дс ь к им и орган ізаціями та  
їх спілк ами, сто со вн о діте й,  м ол оді, ж ін ок   та  сім’ ї,  орган із ат о ром  яког о 
є М ін і ст ерство  сі м’ ї,  молоді   та   сп орту та  пі дзвіт ні  йо му   управл ін ня 
 обласних і  район ни х  а дміні стр ац ій.  Такий   стан р ече й  не зов сім  в ідповіда є  
п ер едовом у  м іж народн ом у  досвід у  в ик орист ан н я ц ієї соці ал ь но ї 
технології. У вітч из н ян ій пр ак т иці  неправо мі рн о  змішу ю ть ся  д ва окрем і 
 м ех анізм и   за б ез печ ення учас ті грома дс ь ких  ін ст и ту цій у  р еал і з ації 
 со ціаль но ї  п ол іт ики : соці ал ьне з ам овлення  як соціальн ий  гр ант,  що  є . 

Соц іальне  замовл ення (у  з ару біжні й  термі но ло гі ї – с оц і ал ьне к он т рак-
тування) як мод ел ь  д ержавно-п риватно го  па ртнерс тв а  ш ироко в икористову-
є т ься урядами б агатьох  країн  ( С ША, Рос ій с ьк а Фед ер а ція  тощо). 

 Та к им   чи ном, не об хі дн о чітко  розм ежувати  со ціальн е замовле н ня   і 
гран т,  ві дповід но  як кон ку рс вик он авц ів соц і ал ь них пр ог р ам  і прое кті в 
та як  ко нкурс са ми х  пр оектів .  С о ціальн е  з ам овленн я є аутсорсі нг овою 
т е хнолог ією і  зв оди ться д о п ошуку найб іл ьш   еф ек ти вних  ви конавці в 
 в ід ом их спо с обів вирішен ня  к он кретної со ціально ї   п роблеми  –  н априк-
лад, за мо вленн я  кон кретни х с оціальн их  послуг. Д ля   пошук у  власне 
 шл ях ів по дол ання  п роблем и  с лі д вико ристовуват и  механі зм  с оціального 
г ран та,  який  ро з ра хован ий   на  відбір  пр оектн их  пропозицій  щ од о способу  
в ир ішенн я п р облем и  – напри кл ад ,  роз робка  па кета і  м етодики  на дання 
 пе вни х соці аль ни х  послу г.  У  к ож н ої технол ог і ї  своє п р и значення. 
 Соціал ьн е замовлен н я  у т акому  в иг л яді да ст ь  м ожливість економит и  
б юджетні  ко шти та ор га н ізаці йн і  р есурси  д ер жави за рахун ок вико на нн я 
грома дським и  о рг ан ізаці ям и  ти х соціаль н их функці й,   з якими д ержава 
н е спр ав л яє ться е фективно. С оц іальн ий   гр ант да сть  мож л ив ість пош у ку 
 та розр об ки со ці а ль ни х інн ов а цій . 

Сл ід  т акож роз ш ир ит и предм ет соці аль н о го замо влення  (і   гр ант а),  
в кл ю чи вши до  н ь ого н е  л ише соціа ль ні   групи,  а  й  об’єкти соці альної  
інфра стр уктури.  Окреслення п ре д мета со ц іа ль ног о замов лен ня до ст а-
тньо  зд ійс нювати в  м еж ах к ом плексн их   п ро грам с оц іа льно-екон омі чн о-
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го розви тк у обла ст і  чи відп о ві д ної т ериторії, або  в  ме жах  інших   цільо вих 
пр ог ра м, які п рий н ят і і р еал ізуються (п рограми  з ах и сту насел ення ві д 
 Ч ор но бильсь ко ї  ката строф и,  бо ро тьби зі  зл очинн іс т ю,  с т ратегії  б оротьби  
з  бі дністю тощо ) ,  ал е не в ик о ну ют ься в по в ні  через обм е женість бюд же-
т но го  ресурс у. Пр и  ць ом у  пріо р итетність про бл ем со ці а ль но го ро зв и тку  
може  в из нач атися  н а  основі  с оціологічни х  о питув ан ь  на селення.  

Д ля  ре алізаці ї  со ц іальног о  з амовле ння та гранта слід упорядкуват и 
 ок р емі р ег улятивн і норми.  Так, практ ик а  соці а льного замовлення р егу-
лю єт ься З а ко нами Украї ни « Про  держав не зам ов ле нн я для задо во лен-
ня прі ор и тетних д ер жав них п отр е б» (№  4 93/95-вр)  та  «Про  за к уп івлю 
т оварів, робіт і послуг  за д ержа вні к ошт и» (№  14 90- 14), П ос т ановам и  
 Кабміну  «Про зат ве р дж ення п ра ви л  о рганіз ац ії  та пр ове де нн я кон ку-
рс у  на   залучення бю д же тних ко шт і в для  наданн я  соціал ьних посл уг» 
(№ 559) і «Пр о  затвердж ен ня  п о ря дку п ров еде ння ко нк у рс у про ек т ів  
п рограм ,  розробл ених мо ло діжними,  дит ячи ми громадс ьки ми  о рганіза-
ціями  т а  їх   спілка ми, стосо вн о дітей, моло д і,   жінок  та   сім’ї »  (№  1 062). 
 На то мі сть з ак о нодавчо г о визна че нн я  д ержавн о го  соціа л ьн ог о  гран та не  
 іс ну є взагалі. Це в изн ачення  с л ід  перед ба чи ти окреми м нор ма т ивним 
а ктом на  о с но ві гл. 7 8 « Пу блічна обіцян ка  ви нагороди» Ци ві ль ного 
 ко д е ксу Укра ї ни, уніф ікувавш и  ут очн ені ос об ли вості  й о го  р еаліз ац і ї 
д ля всіх нап ря мів соціальної  п оліти ки .  У  цьом у  ви па д ку  втра т ят ь акт-
уа льність Постанова  № 55 9  і  П остан ов а № 106 2 Кабінет у Міністрів 
У кр аї н и. З ме то ю  врегу лювання про цед ур и  соціал ьн ог о  замо вл енн я 
текст За ко ну  № 149 0- 1 4  варто  д о пов нити  регуляти вними  н о рм ами За ко-
ну  № 493/9 5-вр що до заку пі в лі то ва рі в,  робіт т а  п ослуг  д л я  пр іорит ет н их 
 державни х  потреб ,  д е  пе редб ачити ві дп овідн е положенн я  п ро   специф іку 
держав но го  замовлен ня  с ам е  у сф е р і  соціал ьно ї  пол ітики .  У  такий 
 с посіб  дер жа вне рег ул ю вання в   ч астині  соц іа льного  з ам ов лення  і гранта 
з ді йснюва ти м ет ься н а  осн ові л ише  д вох нор ма тив ни х  актів ,  щ о  о п тимізує 
їх   рег уляти вн у  ф ункцію .

 Уд осконален н я методи ки  оц інки р ез у льтаті в   конкурс ів проект ів  
 гр омадсь ки х  о рг анізац ій 

О дним з і с по со бів а кт ив но го   залучення ін с ти тутів г ро м адянс ького 
с ус пільст ва до зді йснення  с оц іа ль ної пол ітики в  У к раї н і  є пр оведенн я 
 конкурсу  п роектів п рог р ам, р озроблен их  молод іж н ими, дит ячи ми 
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гро ма дс ь к им и органі заціями  та  ї х спілк ами, ст ос о вн о дітей ,  молоді, 
жін ок та  сі м ’ ї, орг ан із атором   я кого є  Мін іс терств о  сі м’ ї, молоді  та 
 сп орт у та під з ві тн і йому уп ра вління  об л асних  і  районн их адмі ні ст рацій . 
К онк урс пе ре д б ачає в ід бі р спе ці ал ь но ств ор ено ю  д ля ць ого конкурс но ю 
 коміс ією  п роектів   громад сь ки х орган іза ці й для  за бе зп ечення їх   ре ал і зації 
 за  рахунок б ю д жет них ко шт і в . Сере д  кр и те ріїв ви зн ачення   конкур сн ою  
к омісі єю   пе ре можців   невиправд а но  м алу ро ль відве де но фін а н совій 
 оц інці про поз иц ій  громадських орг а ні за ц ій. У  н о рм ативн их вимо г ах 
до  оформлен ня  к онкурс но ї д окумен тації гро шо ва  оцінк а о чі ку ваного  
с оц іально го  еф екту ві д  р е ал і зації  т о го чи і ншо го  проек ту  в за галі не 
п ер ед бачена ,  щ о не дає  м ожлив ос ті  порі вня ти  його  (е ф ек ту) обсяг з 
в ел и чи ною не о бх ід ни х  в итрат. 

Нео бх і дно за пр о вадит и  ро з ра ху нок  фіна нс ов о ї  ефекти в но ст і  п роект і в 
 гр о мадськ и х  організацій у про ц едуру  к он ку р су на о с но ві  метод ик и  в изначе-
нн я  п оказника  т.  з в. « соціа л ьн ої   рентабель но с ті ». Цей  п ок аз ни к актив но 
 використов ує т ься зарубіж ни ми г ранто дав чи ми фун дація м и  (з окрема   у 
 США) дл я  оцінки  доці ль н ості здійс н юваних  со ціаль ни х  інвестицій. 

З ап р овадж ення мо жл и во ст і для  со ці аль но від по від ал ь них 
під пр иєм с тв   і фізичн их ос іб  с ам остій но виз начати   сф еру ре ал іза ції 
ч а стини с плаче них ни ми  по да тків

В   Україні ск ла лася сит уац ія ,   за якої  іс н уюча мо дел ь п од атк ов ог о сти-
му л юв ання б ла го д ій ності є малоеф ективною і  мо же за ли ш ит ися так ою 
попри мо ж ли ве скас ув анн я нижнь о ї межі с ум и б ла го дійно го  вн еску,  щ о  
п ри но сить  пі дприєм ству чи  фі зичній особ і- благодій ник ові по да тк о ві 
пре фе ренції.  Ад ж е  для т ог о  щоб  о тримати п ода тк ов у піл ь гу  від здійсне-
ни х  б лагоді йн их  в не сків, б лаг одійникові  н е обхідно зад ек лару вати 
 ная вн ий дох ід (п р иб ут ок) і  с пл атити д о  бюджет у від по в ідний п ода ток. 

Податк ове зако нодавст во   має пере дб а чати м ожл ивість   дл я  с оціаль но  
 відпов ід ал ьн их підп ри ємств і фіз ич н их осі б  са мостій но визначати  с фе-
ру  реаліз ац ії  частин и  с пл а чених  н им и пода тк і в (напри кл а д, для  по треб 
ш ко л и, дитсадка, сп ортивн о ї  коман д и , бібл іот ек и, лі к ар ні, орг анізації 
«з еле них» чи  а соціації  ін в ал ідів т ощ о ).   Крім  ак тивіза ці ї  б лагодійно ї 
ді яльност і п ла тн ик ів под а тк у  т а податку   з  д о хо дів фіз и чних осі б (що 
м ож е  з меншити масш та б тін ь ов ого се кт о ру ),  такий крок послужить 
мо тивом д о  с оц іа ль ної акт ив ності  вел ик ої  кількості   ти х суб’ єк т ів 
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підпри єм ницької  ді я льності ,  що фун кц і онують згідно  з   Указом  
П р ез идента « П ро  спрощ е ну  с ист ему о податк ув ання» (№  7 2 7/ 98) та  н е  
 мо жу ть ко ристуватис я  пільгами , визначен и ми для  п л атників по датку  н а 
 пр иб ут ок і  п одатку з  до х од ів фіз ич них осіб .   

Подібн а іні ці а тива за  к ор до ном р еал ізується  ч ер ез   механізм  ві дс от кової 
філан тро пії . Йог о  сут ь поляг а є  в  тому,   що  п латник  под атку має пр аво 
переа дре суват и  певни й,   вс тановл ени й  законо м,   ві дсо ток св ог о  п одатку  
н а суспільн і потр еб и –  безп ос е ре дньо д о орга ні за ці ї, яка займається 
в иріше нням к он кр ет но ї сус п іл ьної п робле ми .  Для ц ь ог о  при п ода нні 
річної  п од атково ї  деклара ц ії запо в нюєть ся  сп еціал ьн ий дода т ок, в я ко м у 
 вказуєт ьс я  по датков ий  н ом е р організ а ці ї,  до як о ї  він/во н а  ба жає п ер е-
рахува ти  ча стину с вог о  пода тку. Сусп іль ні   п отреби   та  о тр и мувачі  в н ес-
ків у к о жн і й країні визначені законом згідно з існуючими пріоритетами, 
доцільністю та сформованою системою суспільно корисних інституцій.

Запровадження на підприємствах корпоративної соціальної звітності
У сві т лі зро с тан ня по пу ля р но с ті кон це п ції ко р по ра ти в ної со ці а ль ної 

від по ві да ль но с ті зна ч на кі ль кість ві т чи з ня них під при ємств та під при єм-
ців за де к ла ру ва ла ба жан ня і на мір до три му ва ти ся у сво їй ді я ль но с ті со-
ці а ль но від по ві да ль них під хо дів та прак тик. Ра зом з тим де кла ра ції про 
со ці а ль ну від по ві да ль ність до сить ча с то за ли ша ють ся де кла ра ці я ми: 
ком па нія, ого ло си в ши про свою на ле ж ність до со ці а ль но від по ві да ль-
но го бі з не су, уни кає взят тя на се бе кон к ре т них зо бо в’я зань або при три-
му єть ся со ці а ль но від по ві да ль них під хо дів ви бі р ко во, зде бі ль шо го для 
ви гі д но го PR. Фо р ма ль ний під хід до со ці а ль ної від по ві да ль но с ті мо же 
бу ти зу мо в ле ний і зви чай ною по га ною по ін фо р мо ва ні с тю про спо со би 
ве ден ня від по ві да ль но го бі з не су. Уни к ну ти та ких си ту а цій по кли ка не 
за про ва джен ня на під при єм с т вах ко р по ра ти в ної со ці а ль ної зві т но с ті, 
яка орі є н тує бі з нес на кон к ре т ні сфе ри і по ка з ни ки від по ві да ль ної по-
ве ді н ки, ви зна чає пе в ні очі ку ван ня що до осо б ли во с тей ці єї по ве ді н ки з 
бо ку всіх за ці ка в ле них сто рін (стей к хо л де рів). Та ка зві т ність умож ли в-
лює об’ єк ти в ну оці н ку со ці а ль ної від по ві да ль но с ті бі з не су, за без пе чує 
мо ні то ринг ви ко нан ня ним до б ро ві ль но взя тих со ці а ль них зо бо в’я зань. 

За охо чен ня дер жа вою за про ва джен ня ко р по ра ти в них со ці а ль них зві-
тів на під при єм с т вах шля хом на дан ня пе ре ва ги су б’єк там під при єм ни-
ць кої ді я ль но с ті, що про ва дять ре гу ля р не со ці а ль не зві ту ван ня у ви гля ді 
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пу б лі ка ції за га ль но до сту п но го стру к ту ро ва но го до ку ме н та, при від бо рі 
ви ко нав ців дер жа в но го за мо в лен ня для по ста в ки то ва рів, ро біт і по слуг 
для пріо ри те т них дер жа в них по треб. У роз ви ну тих ко р по ра ти в них со ці а-
ль них кра ї нах звіт є не від’ єм ною ча с ти ною зві т но с ті ко р по ра цій, обо в’яз-
ко вою скла до вою ме не дж ме н ту і стра те гії со ці а ль ної від по ві да ль но с ті. 

Спри ян ня роз ви т ку об’ єд нань спів вла с ни ків ба га то ква р ти р них бу ди н ків
По до лан ня кри зо вих явищ у жи т ло во- ко му на ль ній сфе рі по в’я за-

не з по ши рен ням прак ти ки ство рен ня та ефе к ти в ним фу н к ці о ну ван ням 
об’ єд нань спів вла с ни ків ба га то ква р ти р них бу ди н ків (ОСББ). Ство рен-
ню та ефе к ти в ній ді я ль но с ті ОСББ сьо го дні не спри я ють: не до ста т ня 
обі зна ність гро ма дян про пе ре ва ги ОСББ як фо р ми ор га ні за ції на дан ня 
жи т ло во- ко му на ль них по слуг; знос жи т ло вих ком пле к сів, на ос но ві яких 
ство ре ні ОСББ та оно в лен ня яких по тре бує чи ма лих ре сур сів; тру д но щі 
із за без пе чен ням фі нан су ван ня ка пі та ль но го ре мо н ту ба га то ква р ти р них 
бу ди н ків до їх пе ре да чі на ба ланс ОСББ (з ви ді лен ням ко ш тів на ці ці лі з 
від по ві д них бю дже тів); не до ста т ня фа хо ва та про фе сій на під го то в ка чле-
нів іні ці а ти в них груп зі ство рен ня ОСББ, чле нів пра в лін ня та ре ві зій них 
ко мі сій ОСББ; не ста ча які с них ін фо р ма цій них та ме то ди ч них ма те рі а лів 
що до осо б ли во с тей ство рен ня і фу н к ці о ну ван ня ОСББ; тру д но щі з роз-
ме жу ван ням вла с но с ті ОСББ і ко му на ль ної вла с но с ті при пе ре да чі жи т-
ло во го ком пле к су на ба ланс ОСББ; тру д но щі в ор га ні за ції ро бо ти ОСББ 
при укла дан ні угод з на да ва ча ми ко му на ль них по слуг; опо да т ку ван ня по-
да т ком на до да ну ва р тість опе ра цій з пе ре да чі бу ди н ків на ба ланс ОСББ.

Ме ха нізм ви рі шен ня про бле ми по ви нен пе ред ба ча ти: ак ти в ну по пу-
ля ри за цію кон це п ції ОСББ; ор га ні за цію кон су ль та ти в ної до по мо ги іні ці-
а ти в ним гру пам бу ди н ків на ета пі ство рен ня ОСББ – шля хом роз ро б ки, 
ти ра жу ван ня та роз по всю джен ня від по ві д ної по лі гра фі ч ної про ду к ції, 
ор га ні за ції «га ря чо ї» лі нії то що; ак ти в ну участь ор га нів мі с це во го са-
мо вря ду ван ня у фі нан су ван ні ка пі та ль но го ре мо н ту ба га то ква р ти р них 
бу ди н ків до їх пе ре да чі на ба ланс ОСББ; вклю чен ня пе ре да чі жи т ло вих 
ком пле к сів на ба ланс ОСББ до пе ре лі ку опе ра цій, які не є об’ єк том опо-
да т ку ван ня ПДВ; ор га ні за цію без ко ш то в ної ін фо р ма цій но- ме то ди ч ної 
до по мо ги ке рі в ни кам ОСББ – шля хом фа хо во го кон су ль ту ван ня, про ве-
ден ня про фе сій них тре ні н гів, се мі на рів, ле к цій з пра во вих пи тань, фі-
нан со во го ме не дж ме н ту, го с по дар сь кої ді я ль но с ті то що.
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За хо ди на 2010 р. у сфе рі ко р по ра ти в ної від по ві да ль но с ті
• Ска су ван ня ни ж ньої ме жі су ми бла го дій но го вне с ку, здій с нен ня яко-

го при но сить бла го дій ни ко ві по да т ко ві пре фе ре н ці ї.
• По ши рен ня умов по да т ко во го кре ди ту на бла го дій ні вне с ки, здій с-

не ні з усіх до хо дів фі зи ч них осіб (не тіль ки із зар пла ти).
• Удо ско на лен ня но р ма ти в но- пра во вої ба зи що до уча с ті ін сти ту тів 

гро ма дян сь ко го су с пі ль с т ва у здій с нен ні со ці а ль ної по лі ти ки.
• За про ва джен ня мо ж ли во с ті для со ці а ль но від по ві да ль них під при-

ємств і фі зи ч них осіб са мо стій но ви зна ча ти сфе ру ре а лі за ції ча с ти ни 
спла че них ни ми по да т ків (від со т ко вої фі ла н т ро пії) в об ра них для цьо го 
пі ло т них ре гі о нах чи гро ма дах.

• Вне сен ня змін до за ко но дав ст ва (чин но го Ко де к су за ко нів про пра-
цю, про е к ту Тру до во го ко де к су Укра ї ни, За ко ну «Про за йня тість на се-
лен ня») з ме тою за без пе чен ня ре а лі за ції прин ци пу по єд нан ня гну ч ко с ті 
та за хи ще но с ті у сфе рі пра ці.

• При йн ят тя за ко ну Укра ї ни «Про вне сен ня змін до За ко ну Укра ї ни “Про 
об’ єд нан ня спів вла с ни ків ба га то ква р ти р но го бу ди н ку”» (про ект № 2855).

Не об хід ні змі ни до за ко но дав ст ва
• Ска су ван ня ни ж ньої ме жі су ми бла го дій но го вне с ку, здій с нен ня яко-

го при но сить бла го дій ни ко ві по да т ко ві пре фе ре н ції шля хом вне сен ня 
змін до під пу н к ту 5.2.2 За ко ну Укра ї ни «Про опо да т ку ван ня при бу т ку 
під при ємств», під пу н к ту 5.3.2 За ко ну Укра ї ни «Про по да ток з до хо дів 
фі зи ч них осіб».

• По ши рен ня умов по да т ко во го кре ди ту на бла го дій ні вне с ки, здій-
с не ні з усіх до хо дів фі зи ч них осіб (не тіль ки із зар пла ти), шля хом вне-
сен ня змін до під пу н к ту 5.4.2 За ко ну Укра ї ни «Про по да ток з до хо дів 
фі зи ч них осіб» (ви лу чен ня слів «як за ро бі т на пла та»).

• Ура ху ван ня ва р то с ті ча су, за тра че но го во ло н те ра ми у ді я ль но с ті гро-
мад сь ких ор га ні за цій (у про це сі здій с ню ва них ор га ні за ці єю со ці а ль них 
про е к тів, кон су ль ту ван ня то що) при ви зна чен ні су ми по да т ко во го кре ди-
ту. Для цьо го слід до по в ни ти пе ре лік ви трат, до зво ле них до вклю чен ня 
до скла ду по да т ко во го кре ди ту (п. 5.3 За ко ну Укра ї ни «Про по да ток з до-
хо дів фі зи ч них осіб»), від што в ху ю чись від роз мі ру опла ти пра ці во ло н-
те ра за оди ни цю ча су за мі с цем йо го ос но в ної ро бо ти, але з об ме жен ням 
кі ль ко с ті ча су, ва р тість яко го вра хо ву єть ся у по да т ко во му кре ди ті.



210 Національна доповідь

16. Мо де р ні за ція со ці а ль ної сфе ри

• Спро щен ня і зде ше в лен ня ре єст ра ції гро мад сь ких ор га ні за цій шля-
хом при ве ден ня ст. 15 За ко ну Укра ї ни «Про об’ єд нан ня гро ма дян» та 
ст. 8 За ко ну Укра ї ни «Про бла го дій ни ц т во і бла го дій ні ор га ні за ці ї» у від-
по ві д ність до ст. 25 За ко ну Укра ї ни «Про дер жа в ну ре єст ра цію юри ди ч-
них осіб та фі зи ч них осіб- пі д п ри є м ців».

• За ко но да в че за крі п лен ня ви че р п но го пе ре лі ку кон к ре т них ви дів ді-
я ль но с ті гро мад сь ких ор га ні за цій з ме тою ар гу ме н то ва но го ви бо ру од-
ні єї чи кі ль кох з них як ос но в ної (ста ту т ної); за ко но да в че ви зна чен ня 
чі т ких кри те рі їв та про це дур ви знан ня ді я ль но с ті не при бу т ко вих ор га-
ні за цій як ос но в ної (ста ту т ної) [вне сен ня змін до По ряд ку ви зна чен ня 
стру к ту ри озна ки не при бу т ко вих уста нов (ор га ні за цій) (№ z04 5 1- 00  )]; 
звіл ьненн я  від сп лат и  податк у  на  п рибуток ре зультатів госп од арської 
 ді яльност і  усьог о  з агалу гр ом а дських  о рг ан і зацій  за  ум ови,  що ц е й 
 пр и буток  от римано  в рам ках  осно в но ї ( ст атутно ї )  ді я льності; за про-
вадженн я м ож л и вості обирати  спосіб  ве ден ня господарськ ої  діяльно-
сті   (зі с тв оренням  підприє мства чи без ньог о ); зві льн е ння від  ПДВ оп-
е ра цій  з  поста в ки  т о варів, р обіт і п осл уг  (у т.  ч .  пл атної пост ав ки )  у 
межа х  го сп од а рсько ї  ді яльності  бу дь -я к их грома д ських ор га н і зацій, не 
о бм ежуючис ь  організац ія ми інвалі ді в і п е редбачивши  цю  норму  у  
підпунк ті  5. 2.1 Зако ну  У кра їни «Пр о п од аток н а  до да ну вартість»; 
усу нення  о бм еж ень,  по в ’язани х з п озбавле нн ям  громад ськ их  о рг аніза цій  
пільг по сп латі земел ьного  по дат ку , я кщо вон и п ра кт и ку ють пі дпр иє м - 
н ицьку д і яльніс ть  а б о маю ть  у  своєму  пі дпорядкуванні  го спрозра х ункові 
підп риємства ,  внісши від п ов ід ні поп ра в ки  д о абз ац у  5  ст. 12 За к ону 
України  « П ро  п лату  за  з ем л ю».

• Д л я реа лі зації с о ціального з ам о вленн я  т а г ранта слі д  уп оря дкувати  
р ег у лятивні  н о рми За кону України «Про державн е з амовле н ня  для задо-
в олен ня п ріори те тни х державн их  п о треб»  ( № 493/9 5-вр) та  Постанов 
К аб м іну « П ро затвердження Положення п ро з акуп івлю т оварів ,  ро бі т і 
послуг  з а д ержавн і  к ошти» (№  921-2008-п), «Про затвердження правил 
організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для 
на дан ня со ці а ль них по слуг» (№ 559) і «Про за твер джен ня по ряд ку про-
ве ден ня кон ку р су про е к тів про грам, роз ро б ле них мо ло ді ж ни ми, ди тя чи-
ми гро мад сь ки ми ор га ні за ці я ми та їх спі л ка ми, сто со в но ді тей, мо ло ді, 
жі нок та сі м’ї» (№ 1062). Окре мим но р ма ти в ним ак том на ос но ві гл. 78 
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16.2. Транс фо р ма ція сфе ри ко р по ра ти в ної со ці а ль ної від по ві да ль но с ті

«Пу б лі ч на обі ця н ка ви на го ро ди» Ци ві ль но го ко де к су Укра ї ни слід пе ред-
ба чи ти ви зна чен ня дер жа в но го со ці а ль но го гра н та, уні фі ку ва в ши уто ч-
не ні осо б ли во с ті йо го ре а лі за ції для всіх на пря мів со ці а ль ної по лі ти ки. 
У цьо му ви па д ку втра тять ак ту а ль ність По ста но ва № 559 і По ста но ва 
№ 1062 Ка бі не ту Мі ні с т рів Укра ї ни. З ме тою вре гу лю ван ня про це ду ри 
со ці а ль но го за мо в лен ня текст По ста но ви № 9 2 1-200 8- п варт о доповни-
ти регулятивн им и  н ормами  За к ону №  493/95-вр щ одо  з ак упівлі  т ов а рів, 
 ро біт  та послуг  д ля  пріор ит е тн их де рж а вни х пот реб, де  перед ба ч ит и 
відп ов ід не полож ення пр о специ фі к у дер жа вн ого  замовл е нн я сам е  у  
с фе рі со ці а льн ої політ и ки. У т а ки й  сп осіб  державн е  регул ювання в ч а с-
т ин і  соціа льного зам ов ле ння і гра нт а  зд і йснюв а т им еться  на  о снов і лише  
д во х  норм ати вн их акті в ,  щ о  о птиміз у є  їх рег уля ти вну фу нк ці ю. 

• Запровад же нн я розр ах у нку фі н а нсової  ефективно ст і  п роекті в 
 гр о ма дських  о рг анізац ій  у  пр оцеду ру  к он ку р су проектів  п ро грам, 
р оз-  р облен их моло ді жними,  дитячими  громадс ькими о рга нізац іям и 
та їх сп іл к ами, с то сов но діт ей ,  молод і ,  жінок  та сім’ї,  ш л ях ом вне се-
нн я  п оправо к  до  «Поря дку  п ро веден ня  к он ку р су проектів  п ро грам, 
р оз р облен их моло ді жними,  дитячими  громадськими організ аціями  т а 
ї х спіл ка ми , стосо вно  д ітей, молоді, жінок  т а  сім’ї»  ( №  1062),  а  у р азі 
в рах у вання  п ропозицій,  ви кладе ни х  у  п. 6,  – у про цедуру  кон курсу  на  
залучення  бюджет ни х  ко штів для н ад анн я соці ал ь них посл уг  шл яхом 
 вне с ення п о правок до  «Пр авил  ор г ан ізації  та проведення ко нку рс у на  
залу ч ен ня   бюджетних  к о шт ів для  н ад ан ня  соціал ьни х послуг»  (№   559).

• Запро ва джен ня мо жли во сті дл я соц і ал ьн о відп о ві дальних  п ідприє-
мств  і  ф ізичних  осіб с амо стійно визначати сфер у  реаліз аці ї час т ини 
сп лач ен их ними под ат ків шляхом вн ес ення з мі н  д о ст.  18  «П орядок 
п од ання рі ч ної деклар ац ії про м ай новий  ст а н і доходи (податкової 
 де кларац ії )»  За кону Украї ни «Про  пода то к  з дох од ів фізи ч них осіб» т а 
 с т.  16  «Поря до к  нарах ува ння та стр оки  сп лати п од атку»  Зак он у Ук раїни  
 «П ро  о п одатку ва н ня  прибут ку підп риємств ».

• Заохочення де рж ав ою запровад же нн я корпо ра тив них соціа ль ни х  
звіт ів  шляхом  внесенн я змін до З аг а льних   умов закупівель Полож ення 
 про  заку пі вл ю тов арів , робіт  і  по сл уг  за де р жа вн і  кошти (№  1 017-2 008-п) 
щодо  над ання  п ер ев аги су б’ єк та м  під п ри ємницьк о ї  ді ял ьн ості,  щ о 
 п ровадять ре гу лярне  с оці альне з ві т ув ання  не   рід ше одного  ра з у на р ік  у 
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16. Мо де р ні за ція со ці а ль ної сфе ри

вигл яді публ ікації загал ьн о доступ ного стру кт у рованого  до ку мента ,  при 
від б орі викона вц і в д ержавного з а мо вл енн я для  п ос т авки  т ов ар ів, ро б і т  і 
 п ослуг  д л я держав них по тре б. 

• Р о зробка  та  прийняття зак он у  Укр аї ни про  л обіюв ан н я дл я 
 вдосконален ня меха н і зму ре ал із ації  ко н тролююч о ї функ ці ї з боку г ро-
мадськост і. 

• Вн есення зм ін до  зак он ода вства   (ч ин ного Код ек су за ко нів  про п р а-
ц ю , проект у  Тр уд о вого код ексу У країни ,  За ко ну «Пр о  за йня т ість н а се ле-
н ня»)  з мето ю  за безпе че ння реа л ізації прин цип у поєднання г ну чкості  т а 
захищенос ті  у  сфері п рац і .

• Активі за ці я з а ко н от ворчо ї  д іяльності  щодо прийняття  з а кон у Укра їн-
и   «Про внес ен ня змін   до Закону  Ук раїни “Пр о  об’єд н ання спів власник ів 
 багато кв артирног о  бу динку ” »  (проект  №  2 855).

• Доп овнення підпунк ту  3 .2 Зак он у України «Про по да ток на  до д ан у 
в артість» щодо вкл ю че нн я опер а ц ій  з   переда ч і  житлови х комп лек сі в  н а 
баланс О С ББ до  пере л і ку операці й,  як і не є  об ’єктом  опода т к ування П ДВ.

1 6.3 .  Ре а лізація  к он тр ол юючої  функці ї  з боку гр ом адськос ті 
В Ук р аї ні  досі  контроль  за  в и конанн ям  де ржавою  с воїх функц ій  з  боку  

громадс ькості  н е реалізовано повн ою  мірою .  Н а сьог одні де рж ава  сфор-
м ув ал а ціли й ряд м ехан ізмів з ал уче ння гро мад я н  до прий няття  р іш ен ь, 
одна к  більш і ст ь з них  н е  працюют ь  на ле жним чино м.  Голов н им и  причи-
на ми  є  не вмінн я  і  не бажання  п ред ст ав ників   вл ад и   керув а ти ся в р о бо-
ті  певними  п ри нципами  і пер ех од ит и  до проц ед ур пу блічної  п ол іти ки, 
в из н авати орган із а ції грома дя нсь кого с ус п іл ь ства  рівним и  па рт не рами 
і  про во ди т и з н и ми кон су льт ації.  З  іншог о бок у,   від мічаєт ьс я  пасив ні ст ь 
і відсут ніс ть  профе сі й ної го товност і  са мо ї організ ов ан ої  грома дс ькості 
вес ти  пр офесі йни й  діалог  щ одо вир облен ня  де рж авної полі тики.

Дл я  п ол іпшення с ит у ації мают ь  в ід буват ися  два парале льні процеси:  
 – гром ад ські інс титуції по винні  с тати не о бх і дними  д ля   вл ад и  – роз-

ро б ля ти ті  про ду кти й  зд ій сн ювати  послуг и,   які влада  бе з ни х якіс но  
 зробит и  не  може;  

–  влада  повинна еф ек тивно ви корист ову ва ти   потенціал  г ро мадсь-
ких орг ан із ацій щ од о  розроб ки та впр о вадже нн я держ авної  політи ки  і 
 закон ів.
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Одним  і з  сп ос о бів  в пл и ву гр ом адськості на  пр ийнятт я  рішень  о рга-
нами де ржавної  вл а ди в У кр аї н і  п ов инні бул и  стати  гр ом ад ські ради  я к  
к онсуль т ативно -д орадчі  органи  п ри цен тр аль ни х о рганах в ик он ав чої 
в лад и  та обласни х  а дм іністра ціях. Ств орені з де б іл ьш ого за  і ні ці ат ив и  
владн их орг а нів, вон и сьог одн і  перетв ор юю т ься на номінал ьн і і н ститу-
ці ї  бе з реальн ог о  вплив у  на   вл а ду . Альт ерн ативою н е резул ьт ативни м  р а-
дам мо г ли б  ст ати гро м адські а н ал іт ич ні цен три –  само в ря дн і орг анізації  
з  по тужним  і нтелек т уа л ьним р ес ур с ом , здатні давати а де кватну   оц інку 
п оді ям і факта м  у  су спільному   житті , р ет рансл юв а ти нас тр ої на се ле нн я,  
буду чи   еф е ктивни м п ос ередни ко м  мі ж ним і  в л адою. 

 Важливе з начення м ає  становл ен ня в У кр аї ні інст ит у ту лоб ізму. 
 О сн ову лобістс ь кого по тенціа лу  г ромадс ьк их  орган і зацій ст а новлять  лю-
ди,  що  можуть впл и вати на об ра них де пу татів Вер х овної Ради,  м ісцеви х 
р ад, судд ів   шляхом  м ас о вого р оз си ла н ня лис тів, учас ті  в   демонс тр аці ях 
або  д з вінків на  «гаряч і» л інії. У зв’ яз ку з  цим  виникає  по т реб а в роз роб ц і 
відпо відно ї  за ко н одавчої  б а зи  та підгот овц і  п рофесій ни х л об іс тів.  У  ц ьо-
м у  контек ст і слід  підн ят и п итання  п ро  повер не нн я п рофсп іл ка м  п ра в а за-
к он о да вчої ініці ати ви як пр едс та вн икам  гр ом ад ян с ького  суспіл ьс тв а . 

Біл ьше   ув аг и нео бх ідно  приділя ти   стимулю в ан н ю заці кавле но с ті 
 чиновн и кі в  у  співпр аці  з гр о ма дськими   ор г анізація м и  ч е ре з в ідпов ідн у 
 просв іт н ицьку  р об оту серед  де ржавних служб ов ці в щодо  п оте нц ійних 
 мо ж ли востей  тр етього  с ек т ору . Ефект ивн іс ть функ ці о ну вання  і нс титуту 
 лоб і зм у дове де на на п рик ла ді США  т а розви ну т их  є вр опейськ их  д е- 
м ократі й.   Широк им   ви кор истанн я м гром а дс ьк ої  екс п ертизи ,  зокрема  у 
 бюдже тн ому процесі, гро мадсь к ої  у часті  у   ре гі о нально м у  і локал ьному 
 роз ви тк у  вирі зня ют ься  країн и  ц ен тральн о -с хідної  Європи  т а  Ро сі я.

Заходи  н а  20 10 р. щ о до реа ліз ац ії   контролю юч о ї функці ї  з  б оку гр о-
м а дс ькості 

• З ап ровадж е нн я соці альної р ек лам и з м е то ю популяр и за ц ії та акти-
ві зац ії участ і г ромадськ ос т і у  розр обц і  та реал іза ці ї соці ал ьн ої  політик и, 
 зо кре ма шл ях ом  роз’я с нення  мож ли вих і е фе к тивних  д і й насел енн я. 

• Спрощ ен ня  і  здешевл ен н я реє ст ра ції   г ромадських  організацій.
• У досконал ен н я мето ди ки  оцінки   результатів конкурсів проектів 

громад сь ки х  о ргані заці й.
• Роз ро бк а  закон оп ро екту про лобізм.
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1 7.   П РОГНОЗ РО ЗВИ ТКУ  ЕКОН ОМ ІКИ  
УКРАЇН И  У  20 10–2015  р р.

 П рогноз кл юч о вих м ак р оі н дикатор ів  н а період  2 01 0–2 015 р р . 
 розрах ов ан о за у мо в  актив ізаці ї  відновлюв а ль ного р оз ви тку еконо міки 
У кр аї ни за  й м ов ірно  інт ен сивним сц енарі єм  т а  з апобіг ан ня мож л ив им  
ризик ов им ситу аці ям  що до  цінов ої та ку рс о вої  д ин ам іки. П о   су т і,  наве-
ден і  по каз ники ви зна чені за умови  п оз ити вного  сцена рію  р еал ізації  з а-
х од ів, за пр оп о но ваних  ви щ е.

У се р едньостро к овій перспективі  пе р едб ачається створен ня ум ов 
дл я  форму ва нн я  з асад забезпечення стабільного економічного розвитку 
України (на рівні 6–7 % ВВП у середньому за рік). Тільки такі темпи 
економічного зро с тан ня да дуть змо гу уни к ну ти на гро ма джен ня про-
блем у бю дже т ній та со ці а ль них сфе рах. По зи ти в ні змі ни в ди на м ці 
ВВП ви зна ча ти муть ся пе ре д у сім те м па ми від но в лен ня зо в ні ш ньо го та  
осо б ли во вну т рі ш ньо го по пи ту з од но ча с ною ре зуль та ти в ні с тю за хо дів 
ан ти кри зо вої по лі ти ки що до фо р му ван ня за сад ста бі ль но го роз ви т ку ві-
т чи з ня но го ви ро б ни ц т ва шля хом по си лен ня по зи цій вну т рі ш ньо го ри-
н ку та зва же ної під три м ки ба н ків сь ких стру к тур, що дасть змо гу уни к-
ну ти по гли б лен ня ба н ків сь кої кри зи та при сту пи ти до її ре фо р му ван ня.

Для Укра ї ни, яка най бі ль ше по те р па ла від кри зи се ред єв ро пей сь ких 
кра їн, го ло вним фа к то ром від но в лен ня вну т рі ш ньо го по пи ту має ста-
ти сти му лю ван ня не сті ль ки спо жи в чо го по пи ту (як це від бу ва ло ся за 
по пе ре дні ро ки по лі тич ної не ста бі ль но с ті та со ці а ль но го по пу лі з му), а 
ак ти ві за ція на сам пе ред ін ве с ти цій но го по пи ту, від но в лен ня роз ви т ку 
ре а ль но го се к то ру еко но мі ки Укра ї ни та по ліп шен ня йо го стру к ту р них 
па ра ме т рів.

Уна с лі док ре а лі за ції ан ти кри зо вих за хо дів про гно зу єть ся по кра щен-
ня еко но мі ч ної ди на мі ки з оці н кою ВВП в 2010–2011 рр. на рі в ні від-
по ві д но 4,2 % і 5,7 % та 6,0 % у 2011 р. та 6,5–7,5 % у 2013–2015 рр. 
(див. таб л. 19.1), хо ча не ви клю ча єть ся, що за під су м ка ми 2010 р. ВВП 
ма ти ме де що ни ж чі те м пи еко но мі ч но го зро с тан ня, які не пе ре ви щу ва-
ти муть 3,5 %.

Те м пи ін фля ції в мі ру під ви щен ня ре а ль них те м пів зро с тан ня еко но-
мі ки упо ві ль ню ва ти муть ся – як за ра ху нок тех но ло гі ч ної мо де р ні за ції, 
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що зде ше в лю ва ти ме ви ро б ни ц т во (на сам пе ред у ком по не н ті ене р го ви т-
рат), так і за ра ху нок зро с та ю чо го на си чен ня вну т рі ш ньо го ри н ку то ва-
ра ми ві т чи з ня но го ви ро б ни ц т ва. Се ре д ньо рі ч ний ін декс цін ви ро б ни ків 
про ми с ло вої про ду к ції очі ку єть ся в 2010–2012 рр. на рі в ні від по ві д но 
16–19 % та 14–17 %, а ін декс спо жи в чих цін від по ві д но 14–17 % та 
12–15 % у се ре д ньо му за рік. У 2013–2015 рр. очі ку єть ся упо ві ль нен-
ня ін фля цій ної ди на мі ки до 7–9 %. Вод но час під ви щу ва ти меть ся рі вень 
зба ла н со ва но с ті зо в ні ш ньо го се к то ру еко но мі ки, що зу мо вить по мі р ну 
ста бі лі за цію ку р су на ці о на ль ної ва лю ти, хо ча ми вва жа є мо, що в 2010 р. 
та 2011 р. нам не вда сть ся уни к ну ти йо го ко ли вань, які бу дуть ви зна ча-
ти ся на сам пе ред на ши ми від но си на ми із зо в ні ш нім сві том.  

 Від но в лен ня зро с тан ня об ся гів ін ве с ту ван ня до рі в ня 11–14 % у се-
ре д ньо му за пе рі од по в’я за но зна ч ною мі рою з ре а лі за ці єю ін фра стру-
к ту р них про е к тів у ра м ках під го то в ки до Єв ро-2012 та за ве р шен ням 
роз по ча тих ра ні ше бу ді ве ль них та ін ших ін ве с ти цій них про грам, що сти-
му лю ва ти ме вну т рі шній по пит на про ду к цію ме та лу р гій но го ком пле к су, 
на ф то хі мі ч ної про ми с ло во с ті, ма ши но бу ду ван ня та бу ді ве ль них ма те рі-
а лів. На ри н ку пра ці впро довж про гно зо ва но го пе рі оду від бу ва ти меть ся, 
з од но го бо ку, про цес ча с т ко во го по ве р нен ня з-за ко р до ну пра ців ни ків, 
які ви їж джа ли для тим ча со вої ро бо ти за ко р до ном. Цьо му спри я ти муть 
під ви щен ня те м пів ро с ту еко но мі ки, зро с тан ня рі в ня до хо дів усе ре ди-
ні кра ї ни, а та кож змі на стру к ту ри еко но мі ки, що зу мо в лю ва ти ме зро-
с тан ня по пи ту на ква лі фі ко ва них пра ців ни ків. З ін шо го бо ку, в умо вах 
ни зь ких те м пів на ро джу ва но с ті зро с та ти ме за га ль ний де фі цит тру до-
вих ре сур сів, що ви зна ча ти ме не об хід ність при їз ду на ро бо ту в Укра ї ну 
іно зе м ців, як пра ви ло з кра їн «тре тьо го сві ту» (які зго д ні пра цю ва ти за 
ме н ші гро ші, ніж в кра ї нах За хо ду). То му про гно зу єть ся іс то т на змі на ба-
ла н су по то ків ро бо чої си ли та ско ро чен ня рі в ня без ро біт тя до 7,4–7,8 % 
(за ме то до ло гі єю МОП) у се ре д ньо му за пе рі од 2013–2015 рр. 
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Прир іст  реальн ої  се реднь ом іс яч ної за ро б іт ної пла т и  у  2010–2 01 5  рр . 
забе зп еч у ватимет ься вна сл і до к  підви ще нн я мінімаль ни х  с оціаль ни х  
с т андар т ів  (мінімаль но ї  зар обітн ої  п лати, про ж итково го   мінім у му ) та 
ек он о мічної  активн ос ті   бі знесу. При нарощуванні дин аміки ВВ П  темпи 
пр и росту кінцевих  с по ж ивчих в ит рат  до м огоспо дарств  у  20 12–201 5  р р.  
стан ут ь  ме ншими  з а  т емпи ВВ П  т а, відповідно, платоспроможн ий  по-
пит на с еле ння з ро с татиме  п овільніш е   по рі вняно  з  т емпами  В В П . 

У 2 01 0–2015 рр .  о чікуєт ьс я  зроста нн я  о сн о вних по з иц ій укра їн-
ськ ого е к сп о рту  (пер ед усім ме та лу  та пр о ду кц ії хім іч но ї  п ромисл ов-
ості)  ун а сл ід ок  збіль ше н ня  зовніш нь ого поп ит у.  Очікуван ня  реаліз ац ії 
поз и ти в но г о сцена р ію пос ткр и зов ого в ідно влення  с вітової   економіки  
т а  н адлиш ок   світов о ї лікві дн ості  сп р ия ют ь закр іп л ен ню   висхід н их  ц і-
нових т ре нді в на  більшості товарних ринків. Пошуки інвесторами 
альтернативних можливостей розміщення пасивів на то ва р них ри н ках (і 
в еко но мі ці азій сь ких кра їн) та кож ве де до роз ши рен ня по пи ту на то ва-
р них ри н ках. Ім порт то ва рів та по слуг зро с та ти ме по ві ль ні ше, ніж укра-
ї н сь кий екс порт, але за ва р ті с ни ми об ся га ми пе ре ви щу ва ти ме екс порт, 
що зу мо в лю ва ти ме фо р му ван ня де фі ци ту зо в ні ш ньо то р го ве ль но го ба-
ла н су. За та ких умов, за мість ви рі в ню ван ня то р го ве ль но го ба ла н су та 
ба ла н су по то ч них опе ра цій, мо же спо сте рі га ти ся зро с тан ня їх роз ри ву 
та де ва ль ва цій ні те н де н ції на ці о на ль ної ва лю ти, які не мо жуть не при-
зве с ти до під ви щен ня рі в ня де фля то ра ВВП і, від по ві д но, упо ві ль нен ня 
ди на мі ки ВВП.

Про те іс ну ють ри зи ки та за гро зи, за яких мо ж ли вий пе си мі с ти ч ний 
сце на рій роз ви т ку по дій з важ ко про г но зо ва ни ми та руй ні в ни ми на с лід-
ка ми для еко но мі ки Укра ї ни. 

Зо в ні ш ні ри зи ки ха ра к те ри зу ють ся: мо ж ли ві с тю «дру гої хви лі» ба н-
к рутств ба н ків у роз ви ну тих кра ї нах та в кра ї нах, що роз ви ва ють ся, та 
но вої хви лі за го с т рен ня сві то вої фі нан со во- еко но мі ч ної не ста бі ль но с-
ті, по в’я за ної з не без пе ч ним зро с тан ням дер жа в но го бо р гу в ба га тьох 
кра ї нах; по гі р шен ня «у мов то р гі в лі» вна слі док ко ли ван ня сві то вих цін 
на про ду к цію ме та лу р гій ної та хі мі ч ної про ми с ло во с ті та по да ль шо го 
зро с тан ня сві то вих цін на на ф ту та газ; не ефе к ти в ні с тю за хо дів що до 
по до лан ня руй ні в но го впли ву спо н тан них ме ха ні з мів дії гло ба ль но го 
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фі нан со во го ка пі та лу, по в’я за но го з ри н ка ми по хі д них цін них фі нан со-
вих ін стру ме н тів; по гли б лен ням су пе ре ч но с тей, зу мо в ле них ра ди ка ль-
ною змі ною спів від но шен ня еко но мі ч них сил у сві ті на ко ристь но вих 
ди на мі ч них дер жав (Ки таю, Ін дії), що об’ єк ти в но ви кли кає сум нів сто-
со в но до мі ну ю чої ро лі до ла ра США та єв ро у фі нан со вій си с те мі сві ту; 
по ши рен ням у кра ї нах – то р го ве ль них пар т не рах по лі ти ки ім по р то за мі-
щен ня, що при зве де до втрат Укра ї ною ва го мих се г ме н тів сві то вих ри н-
ків, зо к ре ма ри н ків най бі ль шо го спо жи ва ча укра ї н сь ких то ва рів – Ро сій-
сь кої Фе де ра ції, де про те к ці о ні ст сь кі за хо ди не об ме же ні но р ма ти ва ми 
СОТ як не чле на ці єї сві то вої ор га ні за ці ї.
Се ред ос но в них вну т рі шніх ри зи ків і за гроз про гно з но го пе рі оду слід 

за зна чи ти:
– по гі р шен ня де мо гра фі ч ної си ту а ції вна слі док при ско ре них те м-

пів де по пу ля ції та ста рін ня на се лен ня, що фо р мує те н де н ції зни жен ня 
кі ль кі с них та які с них па ра ме т рів тру до во го по те н ці а лу кра ї ни та ство рює 
за гро зи що до пе р с пе к тив по ши рен ня ба зи йо го від но в лен ня в су час них 
умо вах ін но ва цій ної мо де р ні за ції ви ро б ни ц т ва і, від по ві д но, має ком -    
пе н су ва тись під ви щен ням про ду к ти в но с ті пра ці (не ме н ше 2–3 % на рік);

– збе ре жен ня стру к ту р но де фо р мо ва ної еко но мі ки, по си лен ня си ро-
вин ної спря мо ва но с ті ви ро б ни ц т ва Укра ї ни, га ль му ван ня ін но ва цій ної 
ді я ль но с ті та осво єн ня ви со ко про ду к ти в ної про ми с ло вої про ду к ції, від-
су т ність мо ти ва ції для при ско ре но го роз ви т ку на у ко містких та ви со-
ко те х но ло гі ч них ви дів еко но мі ч ної ді я ль но с ті, що об ме жує змі ц нен ня 
кон ку рен то сп ро мо ж но с ті еко но мі ки та ство рює за гро зи кі н це во го за крі-
п лен ня за Укра ї ною ста ту су си ро вин но го при да т ка для пост ін ду с т рі а ль-
них кра їн;

– імо ві р не по си лен ня не га ти в них со ці а ль них про це сів, по да ль ша де-
гра да ція і ко лапс со ці а ль ної ін фра стру к ту ри (жи т ло во- ко му на ль не го-
с по дар с т во, охо ро на здо ро в’я, осві та) у зв’я з ку з по гі р шен ням ста ну її 
ос но в них фо н дів, ни зь кої за ро бі т ної пла ти та де ква лі фі ка ції за йня тих, 
ви со ко го на ва н та жен ня на ре гі о на ль ні бю дже ти;

– фо р му ван ня зна ч них роз ри вів у ма к ро еко но мі ч них ба ла н сах (пе-
ре д у сім ВВП, бю дже ту, гро шей, пла ті ж но му ба ла н сі), що при зве де до 
стрі м ко го по ши рен ня де стру к ти в них про це сів, ви ни к нен ня руй ні в них 
де фі ци тів та на бли жен ня до де фо л т но го ста ну еко но мі ки;
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– при ско рен ня ди на мі ки ін фля цій них про це сів че рез по да ль ше по -
до ро ж чан ня на ф ти на сві то во му ри н ку й від по ві д не під ви щен ня цін на 
ім по р т ний при ро д ний газ (зо к ре ма, до 334 дол. США за 1000 куб. м у 
2010 р.) та на ф то про ду к ти на вну т рі ш ньо му ри н ку по ряд з очі ку ва ним по-
до ро ж чан ням транс по р т них по слуг та по слуг ЖКГ, збе ре жен ням ви со кої 
ва р то с ті кре ди тів і по до ро ж чан ням ім по р ту при по си лен ні де ва ль ва цій-
них те н де н цій, що мо же при зве с ти до по гли б лен ня ви тра т но го ха ра к те-
ру ви ро б ни ц т ва та па дін ня ці но вої кон ку рен то сп ро мо ж но с ті укра ї н сь кої 
про ду к ції з по да ль шим роз го р тан ням кри зо вих явищ в еко но мі ці Укра ї ни;

– за три м ка з ре фо р му ван ням сіль сь ко го го с по дар с т ва в Укра ї ні та ни-
зь кі те м пи мо де р ні за ції аг ра р но- про ми с ло во го ви ро б ни ц т ва, які мо жуть 
при зве с ти в пе р с пе к ти ві до від но в лен ня про це сів за мі щен ня укра ї н сь-
кої про ду к ції на ро сій сь ких ри н ках більш які с ни ми то ва ра ми поль сь ких, 
ли тов сь ких та ін ших ви ро б ни ків із кра їн ЄС. Ско ро чен ня пла то спро мо-
ж но го по пи ту на укра ї н сь ку про ду к цію мо ло ч ної та м’я со пе ре ро б ної 
про ми с ло во с ті в РФ га ль му ва ти ме роз ви ток сіль сь ко го с по дар сь ко го ви-
ро б ни ц т ва за умов кри зо во го па дін ня зо в ні ш ньо го по пи ту та по си лен ня 
кон ку ре н ції на сві то вих ри н ках, що ма ти ме не га ти в ні на с лід ки для ре а-
лі за ції пе р с пе к тив еко но мі ч но го зро с тан ня в Укра ї ні;

– мо ж ли ве зме н шен ня зе р но во го по те н ці а лу Укра ї ни у 2010 р. че рез 
не спри я т ли ві по го д но- клі ма ти ч ні умо ви та не об хід ність пе ре сі ван ня 
25–30 % ози мих куль тур, що по тре бує від по ві д но го до да т ко во го дер жа-
в но го фі нан су ван ня на рі в ні 24 млрд грн (з них по ло ви на за ра ху нок кре-
ди тів) при про ве ден ні ве с ня но- по льо вих ро біт; 

– зро с тан ня бю дже т них ви трат на по га шен ня кре ди тів, взя тих під га-
ра н тії уря ду та не до фі на н су ван ня ін ве с ти цій них бю дже т них про грам; 
зро с тан ня про стро че ної за бо р го ва но с ті вна слі док де ва ль ва ції гри в ні і 
не мо ж ли вість ре с т ру к ту ри за ції бо р гів не фі на н со вих ко р по ра цій, що мо-
же по зна чи тись на зби т ко во с ті фі нан со вих уста нов і, від по ві д но, при зве-
с ти до по гі р шен ня лі к ві д но с ті, яка у свою чер гу на да лі по си лю ва ти ме їх 
за ле ж ність від дер жа в ної під три м ки. Зна ч ні про бле ми та тру д но щі що до 
по шу ку зо в ні ш ніх за по зи чень для фі нан су ван ня де фі ци ту бю дже ту та об-
слу го ву ван ня на ко пи че но го бо р гу, осо б ли во у ви па д ку роз ви т ку си ту а ції 
за пе си мі с ти ч ним сце на рі єм (фо р му ван ня ві д’є м но го ба ла н су бю дже ту 
на рі в ні 10 % ВВП). Де фі цит дже рел зо в ні ш ньо го фі нан су ван ня мо же 
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при зве с ти до за го с т рен ня ство ре ної у 2009 р. про бле ми за бо р го ва но с ті 
бю дже ту по ви да т ках та спро во ку ва ти роз ви ток кри зи не пла те жів в еко-
но мі ці; 

– по да ль ше на ро щен ня вну т рі ш ньо го бо р гу без аде к ва т но го ви ко ри-
с тан ня ре сур сів на мо де р ні за цію еко но мі ки та по да ль шо го отри ман ня 
до хо дів для по да ль шо го по ве р нен ня за по зи чень; га ль му ван ня з пе ре хо-
дом до еко но мі ч но  о б ґ ру н то ва них цін на газ та та ри фів на по слу ги ЖКГ 
і за лі з ни ч ні пе ре ве зен ня;

– у гро шо во- кре ди т ній сфе рі: зни жен ня мо ж ли во с тей фі нан со во го 
ре гу лю ван ня і ко н т ро лю з бо ку НБУ при най м ні до втра ти на ці о на ль-
но го су ве ре ні те ту у фі нан со вій сфе рі; зна ч не роз кру чу ван ня ін фля ції, 
дже ре ла та ме ха ні з ми дії якої ле жать по за ме жа ми пря мо го впли ву мо-
не та р них ін стру ме н тів гро шо во- кре ди т ної по лі ти ки НБУ; по си лен ня 
де ва ль ва цій них те н де н цій на ва лю т но му ри н ку; ни зь ка кре ди т на ак ти-
в ність ко ме р цій них ба н ків, де ста бі лі за ція у ба н ків сь ко му се к то рі вна-
слі док про бле ми ви ко нан ня кре ди т них зо бо в’я зань, про ве ден ня зна ч ної 
емі сії для фі нан су ван ня де фі ци ту бю дже ту; по си лен ня від то ку до хо дів з 
кра ї ни; рі з ке ско ро чен ня між на ро д них ва лю т них ре зе р вів уна с лі док зме-
н шен ня ва лю т них над хо джень (зна ч но го де фі ци ту пла ті ж но го ба ла н су); 
фо р му ван ня фі нан со вих «бу ль ба шок» че рез при ток спе ку ля ти в но го ко-
ро т ко стро ко во го ка пі та лу; 

– на яв ність ва го мих стри му ю чих фа к то рів зро с тан ня пла то спро мо-
ж но го по пи ту на се лен ня у 2010–2012 рр., до яких на ле жать: ни зь кі ре-
а ль ні те м пи до хо дів і ви трат на се лен ня, об ме же ний до ступ до ма ш ніх 
го с по дарств до спо жи в чих та іпо те ч них кре ди тів, їх ви со ка ва р тість. Ін-
фля цій ні очі ку ван ня, спа д ні та ни зь кі те м пи ре а ль ної се ре д ньо мі ся ч ної 
за ро бі т ної пла ти і на яв них до хо дів на се лен ня зме н шать їх схи ль ність до 
за оща джен ня і су про во джу ва ти муть ся ри зи ка ми у за до во лен ні їх по треб 
у то ва рах до в го стро ко во го ко ри с ту ван ня і по слу гах, у за без пе чен ні до-
сту п ним жи т лом, що ма ти ме на с лід ком збе ре жен ня не до с ко на лої стру к-
ту ри фо р му ван ня ви трат на се лен ня.

Ука за ні ри зи ки мо жуть ре а лі зу ва ти ся в 2010–2015 рр., при цьо му їх 
імо ві р ність зме н шу ва ти меть ся при ус пі ш но му за про ва джен ні ан ти кри зо-
вих за хо дів, здій с нен ні стру к ту р них ре форм та мо де р ні за ції еко но мі ки.
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