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БОРОТЬБА З НЕЗАКОННИМИ  
ТА НЕРИНКОВИМИ ДОХОДАМИ ЯК УМОВА  

РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ1

Запропоновано умовою розбудови правової економіки в Україні вважати боротьбу 
з незаконними та неринковими доходами. Вона спрямована проти прошарку осіб та 
фінансово-промислових груп, зацікавлених у збереженні status quo. Зміст цієї бороть-
би розкрито у комплексі заходів «сфери–процедури–органи–кадри–контроль». Проана-
лізовано, які з необхідних заходів вже здійснено та які необхідно реалізувати.

Ключові слова: реформи в Україні, розвиток конкурентного ладу, конституцій-
на економіка, правова економіка, боротьба з корупцією.
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Постановка проблеми. Останні три роки йдеться про початок в Україні 
багатьох соціально-економічних реформ, проте далеко не завжди ми бачимо 

1 Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-економічна модерніза-
ція України та формування інноваційної моделі розвитку» (№ державної реєстрації 0111u000961) 
та фундаментального дослідження «Науково-теоретичні проблеми формування, розвитку та 
інституційної побудови правової економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету 
(№ державної реєстрації 0115U000326). 
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конкретні результати реформування, зокрема у питанні розбудови правової 
економіки у сфері формування доходів населення. Слід з’ясувати, які з необ-
хідних реформ вже здійснено, які перебувають у стадії реалізації та які ще 
необхідно розпочати задля розбудови правової економіки у сфері формування 
доходів у нашій державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базою для теорії правової еко-
номіки стала концепція конституційної економіки. Значною мірою виникнен-
ня та розвиток цієї концепції пов’язані з ім’ям Дж. Бьюкенена [1]. Свій внесок 
до теорії конституційної економіки здійснили Б. Акерман [2], Н. Берггрен [3], 
В. Блок та Т. ДіЛоренцо [4], Ф. Фаріна [5, с. 184–222], Л. Хауве [5, с. 223–238]. 
Проблематику конституційної економіки в умовах ринкової трансформації 
економіки розглядають Г. М. Андреєва [6], П. Д. Баренбойм [7], П. О. Добро-
думов [8], О. В. Скупінський [9], Г. А. Гаджиєв, В. І. Лафитський, В. О. Мау, 
А. В. Захаров, В. Д. Мазаєв, Д. В. Кравченко [10] та ін.

Незважаючи на значну кількість досліджень, питання розбудови правової 
економіки у сфері формування доходів населення не дістало остаточного ви-
рішення ані в теоретичній, ані в практичній площині.

Як показано в [11, с. 269–305], у процесі конкуренції в розвинених краї-
нах головну роль відіграють ринкові конкурентні переваги, що сприяє роз-
витку економіки; проте в Україні переважає вплив адміністративно-управ-
лінських конкурентних переваг. У зв’язку із цим розбудована в нашій краї-
ні система формування доходів гальмує розробку і впровадження інновацій, 
не сприяє підвищенню ефективності виробництва. Особливості української 
системи формування доходів населення розкрито в [12; 13]. Обґрунтовано, 
що велику роль у процесах розподілу та перерозподілу доходів відіграє не-
формальна взаємодія бізнесу та влади, на основі якої розвивається складна 
система корупційних відносин. Ці відносини є перешкодою для розвитку 
правової економіки.

Розвиваючі зазначені дослідження, вважаємо за необхідне охарактеризу-
вати головні напрями удосконалення механізмів формування доходів населен-
ня, які сприятимуть розвитку правової економіки в Україні.

Формулювання цілей. Мета статті – охарактеризувати стан та перспек-
тиви боротьби з незаконними та неринковими доходами як умови розвитку 
правової економіки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 2016 р., згідно з рейтингом 
кланового капіталізму, розробленим журналом The Economist, Україна посіла 
п’яте місце серед найбільш уражених клановістю країн [14]. Н. Абрамс та 
С. Фіш у статті для Washington Post [15] вказують, що за останні 25 років за-
хідні донори влили мільярди доларів в Україну, ставлячи перед собою дві голов-
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ні цілі: сприяти у розбудові самостійної, конкурентоздатної ринкової економіки 
та закласти правову та регуляторну основу правової держави. Однак вони до-
ходять висновку, що західні гроші лише допомогли українським елітам не 
працювати над реформуванням України і далі продовжувати грабувати її.

На наш погляд, концептуальною основою розбудови правової економіки 
в Україні має стати боротьба з незаконними, нечесними та економічно не об-
ґрунтованими доходами. Адже існування таких доходів створює потужний 
прошарок осіб, зацікавлених у збереженні status quo. Для цих осіб розбудова 
правової економіки містить не лише загрозу втрати статків та доходів, але 
і загрозу кримінальної відповідальності.

У статті «Стан та перспективи розбудови правової економіки в українській 
системі формування доходів» [16] формування правової економіки у сфері 
доходів пов’язано із реалізацією комплексу заходів «сфери–процедури–орга-
ни–кадри–контроль» (СПОКК). Розвиваючи цю концепцію, вважаємо за до-
цільне з’ясувати, які з необхідних заходів вже здійснено в Україні, які пере-
бувають у стадії реалізації та які ще необхідно розпочати.

Перша складова СПОКК – «сфери» – має забезпечити скорочення сфер 
економіки та державного управління, які генерують незаконні або неринкові 
доходи, пов’язані не зі створенням вартості, а з її перерозподілом, не обґрун-
тованим ані економічними, ані соціальними потребами.

У сфері публічних закупівель суттєвою реформою можна вважали запро-
вадження системи ProZorro. Проте досі не вирішена проблема збільшення 
вартості державних закупівель вже після проведення відкритих та прозорих 
тендерів, на основі укладання додаткових угод щодо збільшення закупівель-
ної ціни. Досить успішним слід визнати досвід закупівлі ліків для України 
через профільні міжнародні організації.

Неоднозначним є питання прозорості закупівель оборонного сектору, бо 
тут нерідко потреба боротьби з корупцією суперечить потребі захисту обо-
роноздатності держави. В перспективі доцільно визначити, за допомогою 
експертів, вичерпний перелік та граничну частку в військовому бюджеті обо-
ронних закупівель, які доцільно здійснювати з обмеженим оприлюдненням 
інформації. До тих пір такі закупівлі не мають перевищувати 10 % оборонних 
закупівель і не можуть стосуватися витрат на військову підготовку.

Розвиток конкурентного ладу та детінізація економіки, на жаль, і досі не 
здійснені повною мірою. Вкрай важливо активізувати зусилля у цих напрямах, 
адже вони здатні суттєво скоротити незаконні, неринкові, необґрунтовані до-
ходи та корупцію.

Необхідно забезпечити, у співробітництві з іншими країнами, блокування 
офшорних схем та інших способів відмивання грошей. Сьогодні діяльність 
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у цьому напрямі є недостатньо ефективною. Не менш проблемним є і такий 
напрям, як захист прав власності. Ефективний захист власності дозволить 
ліквідувати рейдерство та пов’язані із ним незаконні доходи та корупцію.

Незважаючи на деякі покращення в останні роки, митниця та податкова 
і досі є потужними сферами-генераторами корупційних відносин. Тому для 
боротьби з незаконними доходами та корупцією доцільно на 5–10 років пере-
дати українські митницю та податкову в управління митницям та податковим 
розвинених країн ЄС, які накопичили суттєвий досвід боротьби з порушен-
нями та зловживаннями у цих сферах.

Сектор державних підприємств є суттєвим джерелом незаконних доходів 
та доходів, не пов’язаних з корисним економічним внеском. У перспективі 
його можна скоротити приватизацією, проте за умов економічної кризи та 
конфлікту на сході України приватизацію великих підприємств здійснювати 
не вигідно через їх низьку вартість. Натомість треба ліквідувати «чорні діри», 
через які викачуються кошти з держбюджету. Стратегічні та економічно пер-
спективні підприємства слід віддати в управління авторитетним іноземним 
компаніям з відповідним досвідом. Менш цінні підприємства доцільно пере-
дати у довгострокову оренду або приватизувати.

Економічні відносини у сферах землекористування та використання надр 
потребують додаткового законодавчого врегулювання та посилення контролю 
з боку правоохоронних органів. Адже, незважаючи на спроби навести лад 
в останні роки, у землекористуванні та використанні надр і досі генеруються 
незаконні, неринкові доходи та процвітає корупція.

Другий елемент СПОКК, «процедури», передбачає реформування про-
цедур регулювання економіки та роботи державних органів з метою скоро-
чення можливостей незаконного та необґрунтованого заробітку.

У питанні дерегуляції економіки в останні роки помітні деякі покращен-
ня: скасовано чимало нормативно-правових актів, які обмежували еконо-
мічну діяльність, скорочено кількість контролюючих органів, накладено 
обмеження на перевірки бізнесу тощо. Водночас у держслужбовців і досі 
лишається забагато дискреційної влади, яка є потенційним джерелом коруп-
ційної ренти.

Вважаємо за необхідне додатково скоротити регулятивні функції держави. 
До реального вирішення проблеми корупції має домінувати принцип Laissez-
faire. Там, де це можливо, необхідно переходити від дискреційного регулю-
вання до автоматично діючих регуляторів. А там, де не можна позбавитися 
дискреційного регулювання, необхідно зосередити дискреційну владу в руках 
обмеженого кола чиновників із високими зарплатами, діяльність яких слід 
ретельно контролювати.
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Третя складова запропонованого комплексу заходів – «органи» – пов’язана 
з переформатуванням існуючих та утворенням нових державних органів. Ана-
ліз реформ останніх років у цьому аспекті також не дає однозначної оцінки.

Серед надбань слід відмітити реформування органів міністерства внутріш-
ніх справ, судової системи, прокуратури та інших правоохоронних органів; 
створення Національного антикорупційного бюро та Національного агентства 
з питань запобігання корупції. Водночас конкретні результати боротьби з еко-
номічною злочинністю, тіньовою економікою та корупцією у вигляді повер-
нутих до бюджету коштів, корупціонерів, що відбувають покарання у тюрмі, 
оштрафованих фірм і т. ін., поки що є недостатніми.

Тому додатково треба: створити антикорупційний суд; розширити повно-
важення антикорупційних структур; відкоригувати повноваження та функції 
органів державної влади таким чином, аби позбавити їх потенційних можли-
востей стягнення корупційної ренти. Найближчим часом замість антикоруп-
ційного суду на 5–10 років можна заснувати міжнародний антикорупційний 
трибунал.

Четвертий елемент СПОКК – «кадри». Необхідно усунути корумповані 
кадри із державних органів та забезпечити їх чесними співробітниками. Лю-
страція та переатестація кадрів поки що не допомогли повністю позбутися 
корупціонерів. До того ж нові співробітники іноді теж виявляються корумпо-
ваними.

Вважаю за необхідне залучати до кадрового оновлення держорганів іно-
земців з відповідною кваліфікацією та досвідом. У даному контексті суттєвою 
перевагою громадян розвинених країн є те, що вони не включені до коруп-
ційних соціальних мереж в Україні та мають розвинену правову свідомість. 
До того ж, їх статки ефективно контролюються правоохоронними органами 
розвинених країн.

Україні потрібна система соціальних ліфтів, яка б дозволяла кваліфікова-
ним й обдарованим українцям без хабарів та штучних перепон обіймати при-
вабливі посади в державних органах.

П’ята складова СПОКК, «контроль», в 2014–2017 рр. характеризується 
численними реформами. Проте ефективність цих перетворень поки що сум-
нівна. Зокрема, хоча створення Національного агентства з питань запобігання 
корупції та впровадження системи електронного декларування статків можна 
вважати суттєвим досягненням, практичні результати діяльності цього агент-
ства не є задовільними. Для посилення контролю необхідно активізувати ді-
яльність з перевірки електронних декларацій.

Найважливіша складова контролю – підзвітність влади народу України. 
Для її збільшення необхідно запровадити практику часткових виборів (за від-
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критими списками) до представницьких органів влади (кожні два або два 
з половиною роки). Також потрібен простий, прозорий та реалістичний ме-
ханізм, на основі якого громадяни могли б ініціювати референдуми. Слід 
суттєво обмежити недоторканність політиків та держслужбовців, передовсім 
депутатів та суддів. Україні потрібні працюючі механізми відкликання депу-
татів та імпічменту не лише президента, а й усіх вищих посадових осіб.

Через існування потужних фінансово-промислових груп та значної кіль-
кості держслужбовців і політиків, зацікавлених у збереженні status quo, про-
довження розбудови правової економіки в Україні потребує відповідного 
тиску Західних партнерів та міжнародних фінансово-кредитних інституцій. 
Водночас не можна покладатися лише на них. Інститути громадянського сус-
пільства теж мають активно сприяти реформам. Їх ефективність значною 
мірою залежить від підтримки широких верств населення, від громадянської 
позиції кожного українця.

Висновки. Від існування незаконних та неринкових доходів виграє по-
тужний прошарок осіб та фінансово-промислових груп. Їм розбудова право-
вої економіки не вигідна, бо обмежує можливості заробітку та загрожує 
кримінальною відповідальністю. Тому заходи, спрямовані на підрив еконо-
мічної бази незаконної економічної діяльності, тіньової економіки та коруп-
ції, тобто на послаблення тієї частини державних службовців, політиків та 
підприємців, яка гальмує розвиток правової економіки в Україні, мають 
стати пріоритетними.

Серед заходів комплексу СПОКК більш-менш успішними можна вважати: 
запровадження системи публічних закупівель ProZorro; закупівлі ліків для 
України через міжнародні організації; створення Національної поліції, На-
ціонального антикорупційного бюро та Національного агентства з питань 
запобігання корупції тощо.

Проте потрібно запровадити ще багато важливих заходів: скоротити сфе-
ри економіки та державного управління, в яких формуються незаконні, ко-
рупційні та неринкові доходи; забезпечити дерегуляцію економіки, перехід 
до автоматично діючих регуляторів та суттєве скорочення дискреційної влади; 
розширити повноваження антикорупційних структур та створити антикоруп-
ційний суд; запровадити ефективний контроль доходів та видатків політиків 
і держслужбовців; збільшити підзвітність влади народу та ін.
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БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМИ  
И НЕРЫНОЧНЫМИ ДОХОДАМИ КАК УСЛОВИЕ  

РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ

Предложено условием развития правовой экономики в Украине считать борьбу 
с незаконными и нерыночными доходами. Она направлена против прослойки лиц 
и финансово-промышленных групп, заинтересованных в сохранении status quo. Со-
держание этой борьбы раскрыто в комплексе мероприятий «сферы-процедуры-ор-
ганы-кадры-контроль». Проанализировано, какие из необходимых мероприятий уже 
осуществлены и какие необходимо реализовать.

Ключевые слова: реформы в Украине, развитие конкурентного порядка, кон-
ституционная экономика, правовая экономика, борьба с коррупцией.
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FIGHT AGAINST ILLICIT  
AND NON-MARKET REVENUES AS A CONDITION  

OF DEVELOPMENT OF THE LEGAL ECONOMY IN UKRAINE

Problem setting. It is useful to indicate, what reforms in a system of revenue formation 
needed for development of the legal economy have been undertaken and what reforms 
should be initiated in Ukraine.

Recent research and publications analysis. Numerous scientists such as J. Buchan-
an, B. Ackerman, F. Farina, N. Berggren, W. Block, T. DiLorenzo have enhanced theo-
retical frameworks of the constitutional economy. H. M. Andreieva, P. D. Barenboim, 
H. A. Hadzhyiev, S. Yu. Danylov, P. O. Dobrodumov, V. D. Mazaiev, etc. consider prob-
lematics of the constitutional economy under conditions of the transformational economy. 
Simultaneously, a matter of fight against illicit and non-market revenues and its influence 
on development of the legal economy in Ukraine has not been sufficiently examined.

Paper objective. An article purpose is to characterize the state and prospects of fight 
against illicit and non-market revenues as a condition of development of the legal econo-
my in Ukraine.

Paper main body. Fight against illicit and non-market revenues supported by a con-
siderable number of persons interested in maintaining the status quo is the basis for devel-
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opment of the legal economy in Ukraine within a complex of measures “spheres – proce-
dures – executives – staff – control”.

Since Euromaidan, many reforms have been launched. Nevertheless, effectiveness of 
a majority of them is low. There are several reforms, which may be considered more or 
less successful: implementation of the public procurement system ProZorro; procurement 
of medicines for Ukraine through international organizations; formation of the National 
Police, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, and the National Agency on Cor-
ruption Prevention.

The following measures are to be undertaken: reduction of economic and public ad-
ministration sectors generating illicit and non-market revenues; comprehensive deregula-
tion of the economy, transition to automatically functioning regulators, and radical reduc-
tion of discretionary power; extension of authorities of newly created anti-corruption enti-
ties and formation of the anti-corruption court; clearing executives of corrupters; 
implementation of effective control of revenues and expenses of politicians and public 
officials; development of accountabilities of the power to the public.

Conclusions of the research. The author considers measures, which are aimed at 
undermining the economic basis of the illicit economic activity, the underground economy, 
and corruption, to be the most prior among proposed ones. These measures provide reduc-
tion of power of that part of governmental officials, politicians, and entrepreneurs, which 
impedes development of the legal economy in Ukraine.

Short Abstract for an article
Abstract. The author suggests to consider the fight against illicit and non-market 

revenues to be a condition of evolvement of the legal economy in Ukraine. The fight is 
directed against a number of persons and financial-industrial groups interested in maintain-
ing the status quo. The author has indicated the content of this fight within the complex of 
measures “spheres – procedures – executives – staff – control”. The author has ascertained 
what essential measures have been undertaken and what measures should be initiated.

Key words: reforms in Ukraine, development of competitive conditions, constitu-
tional economy, legal economy, fight against corruption.




