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СЕкціЯ № 5

вплив тіньового сектора  
та офшорних зон на розвиток  

національної економіки

Губін к. Г., 
к. е. н., доц., національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 
кафедра економічної теорії

боротЬба з корУПціЙНоЮ рЕНтоЮ  
в УкраїНСЬкіЙ СиСтЕМі форМУваННЯ доходів

серед головних викликів економічній безпеці сучасної україни слід 
відмітити поширеність корупційної ренти — типу доходів державних 
службовців та політиків, пов’язаного з використанням владних повно-
важень в особистих інтересах.

Базовою умовою радикального зниження обсягів корупційної ренти 
є суттєве зменшення можливостей використання наданих державою 
владних повноважень для впливу на реалізацію інтересів фізичних та 
юридичних осіб в україні. основою цього має стати всеосяжна дерегу-
ляція економіки, аби залишити у держави необхідний мінімум функцій. 
Зазначені функції мають бути чітко та однозначно врегульовані законо-
давчо, аби у чиновників не було варіантів дій («допомогти» або «завади-
ти»). в тих питаннях, де не можливо уникнути прийняття суб’єктивних 
рішень, процедура вирішення має бути чітко визначена, із конкретними 
критеріями прийняття рішень, а сам процес прийняття має бути макси-
мально прозорий та публічний.

у цьому контексті вкрай потрібне впровадження «електронного 
уряду» — моделі державного управління, заснованої на використанні 
новітніх інформаційних та комунікаційних технологій задля підвищення 
прозорості влади та забезпечення контролю суспільства над нею. осо-
бливо потребує прозорості сфера державних закупівель.
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іншою складовою протидії корупції має стати тотальний контроль 
статків, доходів та видатків державних службовців, політиків та 
пов’язаних із ними осіб. на додаток до нього потрібна ефективна бороть-
ба з «відмиванням грошей».

специфічною особливістю україни є надрозвиненість тіньової еко-
номіки, яка сягає половини офіційного ввП. величезний тіньовий сектор 
є потужним каталізатором корупційних процесів, тому детінізація еко-
номіки та боротьба з кримінальною економікою є принципово важливи-
ми передумовами протидії існуванню корупційної ренти.

сектор державних підприємств є ще одним джерелом корупційної 
ренти, тому потрібно його скорочувати. Проте зараз робити це нераціо-
нально: через невизначеність та ризики, викликані сучасним станом 
відносин із росією, можливі ціни приватизації суттєво занижені. окрім 
того, існують стратегічні підприємства, які мають залишатися під контр-
олем держави. тому потрібне підвищення ефективності менеджменту 
державних підприємств, зокрема через залучення іноземних фахівців та 
компаній для управління ними, або для аудиту діяльності.

Через те, що існуючі інститути правоохоронної та судової систем 
виявилися неефективними у боротьбі з корупцією, необхідне їх рефор-
мування та створення нових контролюючих органів, зокрема антико-
рупційного бюро. До керівництва цими інститутами бажано залучати 
іноземних фахівців.

слід пам’ятати про морально-психологічний аспект. в органах дер-
жавної влади мають працювати не просто фахівці, а люди із незаплямо-
ваною репутацію, патріоти україни, орієнтовані на реалізацію інтересів 
суспільства.

також потрібно знизити вплив на державні органи та окремих їх 
працівників з боку фінансово-промислових груп та олігархів, відділити 
бізнес від державної влади.

Головною проблемою протидії існуванню корупційної ренти в укра-
їні є те, що боротися мають державні службовці та політики, частина 
з яких і отримує цю ренту. тому потрібен потужний тиск громадянсько-
го суспільства та західних партнерів україни. останні зараз надають 
кредити та фінансову допомогу нашій державі і тому вимагають анти-
корупційних реформ, здатних гарантувати ефективне використання та 
повернення кредитів. Проте громадянське суспільство не розвинене і не 
вчиняє достатньо потужного тиску на корупцію в україні; цей аспект 
проблеми потребує подальших досліджень.


