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финансирования к системе предоставления субсидий; развитие приори-

тетных (наукоемких) секторов экономики, которые могут в будущем 

обеспечить рост доходов бюджета. 

 

Мерзлікіна Ю. М. 

НТУ «ХПІ» 

 

«КОРУПЦІЯ – РАКОВА ПУХЛИНА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» 

 

Згідно закону України «Про засади запобігання і протидії коруп-

ції», корупція – це використання особою, наданих їй службових повно-

важень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправо-

мірної вигоди. 

Безпосередньою причиною виникнення і розширення корупції слід 

вважати високий рівень трансакційних витрат бюрократичних процедур, 

що змушують клієнта складати корупційну угоду з чиновником, який 

уповноважений контролювати дотримання клієнтом вимог чинних фор-

мальних правил. Основним заходом попередження корупції є підвищен-

ня ефективності формальних правил. Причини корупції різні, а саме: не-

досконала судова система, яка працює за принципом: «своїм – все, чу-

жим – закон» або «відкупився – свій, не відкупився – чужий»; відсут-

ність політичної волі національних лідерів щодо ефективного протисто-

яння проявам корупції, кумівство та політичне заступництво, внаслідок 

чого створюються особисті стосунки, які ослабляють механізми запобі-

гання та контроля корупції. За макроекономічними і політекономічними 

дослідженнями, корупція є найбільшою перепоною до економічного 

зростання і розвитку. Боротьба з корупцією стала одним із пріоритетів 

влади на тлі спроби зближення з країнами заходу. В Україні створені за 

останній рік: Держбюро розслідувань, Національне антикорупційне бю-

ро, Національне агентство з попередження корупції, Національне агент-

ство з розшуку, виявлення та управління активами, отриманими злочин-

ним шляхом, Національна рада з антикорупційної політики, Антикоруп-

ційна прокуратура. 

У 2014 році в індексі сприйняття корупції Україна посіла 142 міс-

це з 175 досліджуваних країн. Корупція пронизує всі сфери життя, і, не-

зважаючи на прихід до влади нових людей, її масштаби збільшуються. 

Наприклад, в 2013 році 47,3% українців вважали, що судова система по-

вністю корумпована, а в 2015 році так вважали вже 66% українців – зро-
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стання склало практично 20%. Корупція змусила бізнес до переходу в 

тінь, де зараз ми маємо 45% економіки. Представники приватного бізне-

су назвали найбільш корумпованими державними органами протягом 

останнього півроку податкову службу (25%), Агентство земельних ресу-

рсів (7,1%) та Державну автомобільну інспекцію (5,1%). 

Через корупцію бюджет втрачає близько 300 млрд. грн. Перева-

жаюча частина держзакупівель в Україні здійснюється за завищеними 

цінами, при цьому звичайним є завищення цін в два рази. Україна щоро-

ку втрачає близько 50 млрд грн через корупцію в державних закупівлях. 

Для боротьби з корупцією в Україні потрібно: прийняти законода-

вчі акти щодо повної прозорості даних реальних власників фінансових 

установ, фінансів політичних партій та виборчих кампаній; розробити 

деталізований план дій уряду у сфері протидії корупції, до виконання 

якої залучити широку громадськість та ЗМІ; необхідно збільшити зар-

плати держслужбовців (за прикладом Сінгапура); впровадити «елект-

ронний уряд» – систему ЗОН, тобто автоматизовану видачу документів, 

коли «людський фактор» мало що вирішує; розірвати зв'язок корумпо-

ваних держпідприємств з олігархами, реформувати систему правосуддя.  

 

Могілевський А. О. 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди 

 

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Оцінка інституціональних умов формування ринкового механізму 

вказує на розбалансованість інституцій та механізмів розвитку й регу-

лювання аграрної сфери. Існує багато невирішених проблем, зокрема: 

повільна адаптація ринкових інституцій та інститутів до умов вітчизня-

ної системи агрогосподарювання; незадовільна модифікація старих і фо-

рмування ринкових інститутів; неузгодженість системи регулювання аг-

рарної сфери, інституцій та інститутів з традиційними економічними ві-

дносинами; відсутність комплексного бачення концептуальних засад ін-

ституціонального забезпечення розвитку та регулювання аграрної сфери. 

Саме тому розвиток інститутів та інституцій слід розглядати як фунда-

ментальну проблему, вирішення якої сприятиме ефективному функціо-

нуванню аграрної сфери національної економіки України. 
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