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Поряд з основними показниками оцінювання функціонування перехідної економіки (збільшення валового 

внутрішнього продукту та національного доходу, підвищення добробуту населення), ії стан і розвиток можливо 
охарактеризувати деякими іншими ознаками складових частин ринкового механізму: легалізацією економічних 
відносин між суб'єктами підприємницької діяльності та державою; посиленням соціальної орієнтації економіки 
країни; утвердженням принципів добросовісної конкуренції; органічним поєднанням товарного виробництва та 
сукупного попиту як передумови зростання продуктивної праці і підвищення якості робочої сили. 

Трансформація економічних і суспільно-політичних відносин у сучасній Україні супроводжується зростанням 
тіньового сектору економіки і масштабів корупції, якісного переродження організованої злочинності. На початку 
90-х років з'явились злочинні групи, що відрізнялись суворою ієрархічною структурою, високим рівнем 
професіоналізму, розподілом ролей, мобільністю, високим технічним обладнанням, які володіли значними капіталами 
незаконного походження і сучасною зброєю. З переходом до приватизації посилилася криміналізація більшої частини 
господарської сфери, появилися організовані злочинні угрупування, що діють у системі виробництва та 
обслуговування, а також у структурах влади. Поряд з матеріальною, організована злочинність причиняє також 
моральну шкоду, тому що вона здійснює небезпечну психологічну дію на широкі верстви населення, підриває довіру 
до державних закладів, урядових структур. 

Новим небезпечним явищем є злиття національної злочинності з міжнародною та залучення Ії до діяльності 
злочинних огрупувань інших країн. Це явище швидко прогресує внаслідок недостатньої міжнародної активності 
України відносно координації боротьби з нею, негативно впливає на її міжнародні економічні відносини, підриває 
авторитет держави. Демонополізація зовнішньоекономічної діяльності та пов'язане з цим розширення міжнародних 
зв'язків в фінансово-кредитній сфері полегшило налагодження контактів з іноземними партнерами не тільки 
законослухняним учасникам зовнішньоекономічної діяльності, але і злочинним організаціям. Останні створюють свої 
структури аналогічно офіціальним суб'єктам економічної діяльності, і під прикриттям зовнішньоекономічної 
діяльності організують міжнародні злочинні організації, привласнюють і відмивають значні грошові кошти. За 
оцінками Інституту Росії НАНУ, обсяги збитків внаслідок тіньової економічної діяльності в Україні склали: в 1993 
р. - 416 млн. гривень, в 1994 р. - 6,62 млрд. гривень, в 1995 р, -40, 9 млрд. гривень [1]. І це явище, як і раніше, має 
місце. Відмивання та легалізація кримінальних капіталів, їх переведення за кордон, вкладення в тіньову економіку є 
одним з головних напрямів злочинної діяльності кримінальних структур. За данними правоохоронних органів США, 
у країні щорічно відмивається до 100 млрд. дол. США, а у світі - понад 250-300 млрд. дол. США [2]. Більшість 
розвинутих країн світу, зважаючи на реальну небезпеку проникнення кримінальних капіталів у легальну 
економіку, почали організаційно-правовий наступ проти діянь, зв'язаних з відмиванням грошей, накопиченних 
завдяки порушенням чинних законів. У цьому випадку заслуговує уваги законодавство США, де розроблена й 
апробована практика розкриття механізмів і методів таких злочинів, та санкцій за їх здійснення. У США розроблена 
програма "Привентірування і контролю за відмиванням грошей, прийнято цілий ряд законодавчих актів щодо 
використання науково обгрунтованої процедури протидії відмиванню грошей противоправного походження. 
Основними з них є закони: "Про таємницю вкладів" (1970 р.), "Про контроль операцій по відмиванню грошей"(1986 
р.), "Про боротьбу з наркотиками" (1988 р.), стаття 2532 Закону "Про контроль за злочинністю", стаття 206 Закону 
"Про покращення діяльності органів федерального страхування вкладів" (1991 р.) та ін. [2]. 

Так, Закон "Про таємницю вкладів" передбачає утворення так званого "паперового сліду", шляхом введення для 
великих фінансових операцій процедурно-регулятивних стандартів і потреб щодо звітів про фінансову діяльність; 
встановлює цивільну і кримінальну відповідальність за невиконання встановлених законом вимог. Закони "Про контроль 
операцій по відмиванню грошей", "Про боротьбу з наркотиками" установлюють відповідальність за такі злочини, як 
навмисні діяння, пов'язані з наданням допомоги у відмиванні грошей, здобутих незаконним шляхом; навмисне здійснення (у 
тому числі із-за злочинній недбалості) фінансових операцій на суму понад 10 тис. дол., метою яких є легалізація власності, 
придбаної злочинним шляхом; здійснення організованих злочинних діянь у ході фінансових операцій. Для осіб, що 
приховали свої доходи від оподаткування, передбаченого Законом "Про таємницю вкладів", установлена кримінальна 
відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років або штраф до 500 тис. доларів, або у розмірі, який у два 
рази перевищує суму, здобуту від легалізації брудних грошей, та конфіскацією майна. 

На підставі Закону "Про боротьбу з наркотиками" Служба внутрішніх доходів Міністерства фінансів США 
потребує від банків інформацію про грошові перерахування понад 10 тис. дол., у тих випадках, коли є підстави припустити, 
що такі перерахування пов'язані з торговлею наркотиками. Відповідні державні органи мають право конфіскувати 
банківські внески, нерухомість, акції та інше майно, яке придбано шляхом незаконних операцій з наркотиками або 
призначене для проведення таких операцій. Законодавство дозволяє відповідним органам державної влади простежувати 
фінансові операції, пов'язані з переміщенням великих, що викликають підозри, грошових сум, особливо тоді, коли 
здійснюється вивіз іноземної валюти в інші країни [3]. До складу організацій США, які вносять свій внесок у боротьбу з цим 
видом незаконного одержання доходів, входять: управління банків, управління поліції, оперативні групи по виявленню 
доходів від злочинної діяльності, установи по контролю за економністю, установи по переведенню грошей та каси, що 
здійснюють виплати за чеками. У зв'язку із збільшенням кількості злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, в 1987 р. 
управління утворило відділ спеціальних розслідувань, який пізніше було перетворено на бюро кримінального 
розшуку. Ключовим елементом у попередженні зловживань у фінансовій галузі є попередження появи в системі 



банківських закладів клиентів та осіб, які мають намір підкупу чи заохочення банківських службовців піти на 
протиправні дії. Бюро кримінального розшуку проводить детальні провірки осіб, які звертаються за отримуванням прав, 
привілей та ліцензій, та перешкоджає проникненню злочинних елементів у фінансову галузь. Відділ проводить 
перевірку біографічних данних претендентів на отримання лицензій, перевіряє наявність кримінального минулого через 
відбитки пальців для осіб, які бажають працювати в фінансових установах. У випадку, коли відділом отримана 
інформація про факти порушення законодавства, управління банків починає працювати у тісній взаємодії з 
правоохоронними органами на місцях, з метою забезпечення погодженості дій по перевірці отриманої інформації та 
попередженню злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей. Управління контактує з апаратом прокуратури та поліції 
штата. Поліція забезпечує розслідування злочинів та здійснює вилучення необхідних документів і доходів, отриманних 
злочинним шляхом, проводить арешт підозрюваних. Завдяки тому, що кримінальні справи, пов'язані з відмиванням 
грошей, виявлених, наприклад, в штаті Нью-Йорк, часто виходять за межі штата або країни, поліція штату контактує з 
ФБР, адміністрацією по боротьбі з наркотиками, митною службою [2]. Таким чином, економічна політика держави 
здійснюється всіма ії силовими інститутами. 

Злочини, пов'язані з відмиванням грошей, підривають фінансову міць держави, заважають нормальному 
функціонуванню фінансових закладів. Для вирішення цієї проблеми фінансові та правоохоронні органи повинні 
працювати в тісній взаємодії в своїй повсякденній діяльності. Досвід США свідчить, що така планомірно разгорнута 
боротьба держави з кримінальними структурами упорядковує грошові, фінансові і кредитні відносини у провідній 
країні світу. 

Ситуація, що склалася нашій державі з відмиванням брудних грошей, загрожує національній безпеці України і 
стала головною перешкодою на шляху прийняття України до впливової міжнародної організації з питань 
відстежування і боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. Тричі протягом 2001 року ця 
організація розглядала питання про стан справ у боротьбі з тіньовими коштами у нас. Було зроблено висновок, що в 
Україні створені умови для відмивання брудних грошей, було дано відповідні рекомендації, а після початку 
боротьби з тероризмом і джерелами його фінансування у США, Україну занесли до списку країн, які не сприяють 
протидії відмиванню грошей і не співпрацюють у цьому питанні з відповідними світовими структурами. Безпе-
речно, такий стан справ не відповідає кінцевій меті перехідного періоду та інтересам суспільства. Проте Україна ще 
й досі не має базового закону з боротьби з відмиванням брудних грошей, не вироблено критеріїв, що саме вважати 
сумнівною фінансовою операцією. Кожна справа по відмиванню брудних грошей в Україні перетворюється на 
політичну. На наш погляд, сьогодні потрібен комплексний підхід до вивчення цієї проблеми, конструктивна 
співпраця всіх гілок влади, банківської системи, відповідних міністерств та відомств. Потрібен міжвідомчий 
коордінаційний орган по збору інформації щодо сумнівних фінансових операцій, який би співпрацював з банківською 
системою і контролюючими органами. Головне – це створення правової бази, контроль за доходами і витратами як 
фізичних, так і юридичних осіб. Також потрібно контролювати транснаціональні акції, які проходять між 
Україною і банківською системою окремих країн, наприклад, прибалтійських. Планомірна, послідовна і рішуча 
боротьба з тіньовим капіталом повинна вийти в Україні на нові, якісні щаблі розвитку. Як елемент економічної 
стратегії держави розглядається сьогодні перспектива активізації соціальної політики. 

У 1999 р. вперше за останнє десятиріччя проявились ознаки економічної стабілізації. В основному подолано 
падіння ВВП. Обсяг промислового виробництва зріс на 4,3% і становив у діючих цінах 107,1 млрд. грн. Принципове 
значення у цьому мають випереджаючи темпи зростання виробництва товарів народного споживання, в т. ч. 
непродовольчих товарів. Зростання випуску промислової продукції було зафіксовано у 21 регіоні. 
Капіталовкладення в основні фонди збільшилися на 2,9%. На 7,5% зросли обсяги житлового будівництва. 
Намітилася позитивна тенденція скорочення дефіциту Державного бюджету України (з 6,7% від ВВП - у 1997 р. до 
1,1% - у 1999 р.). У межах наміченного утримувався рівень інфляції (119,2%) [4]. Проте за нинішніх умов в Україні 
ключовим завданням є питання, як зробити систему соціального захисту ефективнішою, з точки зору фінансового 
забезпечення. Це зумовлено низькою ефективністю соціальної допомоги та пенсій щодо боротьби з бідністю, а також 
наявністю багатьох проблем, що повинні вирішуватись за рахунок обмежених державних ресурсів. 

Нині макроекономічні умови залишаються вельми складними для вирішення соціальних проблем. Упродовж 
тривалого часу економіка пристосовувалася до обмеженного матеріального забезпечення населення. Рівень заробітної 
плати на одиницю продуктивності праці в Україні, як і в інших країнах СНД, втричі нижчий, ніж у країнах з 
ринковою економікою. Як свідчать розрахунки, нині навіть спрямування всіх коштів бюджету на соціальні цілі не 
може забезпечити достатнього рівня фінансування соціального захисту і соціальної сфери. Причина досить проста - 
тривалий процес падіння виробництва призвів до такого низького обсягу ВВП, що його просто не вистачає для 
задоволення багатьох першочергових соціальних потреб, і ніякий перерозподіл у бюджеті та між напрямами видатків 
не в змозі розв'язати окремих проблем. 

У зв'язку з цим у 1999 р. прийнята урядова программа соціально-економічного розвитку України до 2010 р. Для 
формування і реалізації соціальної політики на основі визначеної стратегії Президентом України 27 травня 2000 р. 
ухвалені розроблені Кабінетом Міністрів України Основні напрями соціальної політики на період до 2004 р. 
Пріоритетами держави у соціальної сфері є створення умов для забезпечення гідного життєвого рівня населення, 
розвитку трудового потенціалу, народонаселення, формування середнього класу, недопущення надмірної 
диференціації громадян за рівнем доходів, проведення пенсійної реформи, надання адресної допомоги незахищеним 
верствам населення, всебічного розвитку освіти, культури, поліпшення охорони здоров'я. Для подолання 
негативних явищ та забезпечення ефективного соціального захисту населення в Україні слід розробити і прийняти 
узагальнений законодавчий документ - Соціальний кодекс України. 

Не менш важливою ознакою нормальної ринкової економіки є достатньо об'єктивне оцінювання реального 



внеску кожного працівника або господарської системи в суспільне виробництво або іншу суспільне корисну 
діяльність за кінцевими результатами діяльності з метою справедливого винагородження. Цей комплекс проблем 
реалізується за допомогою ринку, механізму попиту і товарного виробництва, вільної добросовісної конкуренції. У 
результаті дії такого механізму встановлюється об'єктивний причинно-наслідковий зв'язок між діяльністю кожного 
економічного суб'єкта ринку і його прибутком від діяльності. Одна група чинників впливає при цьому на витрати 
виробництва, інша - на обсяг і розмір прибутку, третя - на ступінь суспільної корисності товарів і послуг. Оскільки 
носіїв ринкових відносин представляють конкретні суб'єкти -підприємці, наймані працівники та ін., виникає 
об'єктивна необхідність у їхній діяльності, яка може змінюватися залежно від конкретної економічної ситуації в країні. 
Таким чином, з одного боку, формується попит на різноманітні категорії працівників, види конкретної праці, а з іншого - 
обмежені можливості залучення цих осіб у процес виробництва, а конкуренція між ними формує попит на робочу силу 
та ії пропозицію, що детермінує ціну праці у вигляді заробітної плати. 

У 2000 р. реальні доходи громадян зросли на 6,3%. Але це відбулося не за рахунок зростання реальної заробітної 
плати. Питома вага оплати праці в структурі грошових доходів населення становить близько 50%. Це неприпустимо 
низький рівень. Рівень зростання номінальної заробітної плати у багатьох регіонах України, в тому числі і у 
Автономній Республіці Крим, у 2000 р. був 19-26%, тобто нижчим річного рівня інфляції. Середньомісячна 
заробітна плата працівників галузей економіки становила 230 грн., що нижче величини прожиткового мінімуму, 
причому найнижчі розміри заробітної плати в сільському господарстві - 111 грн., соціальному забезпеченні - 119 
грн., охороні здоров'я -139 грн., культурі - 116 грн. [5, 6]. Такий низький рівень заробітної плати зумовив низьку 
купівельну спроможність населення і підвищення рівня бідності. Державними органами вживаються заходи, 
спрямовані на зростання заробітної плати, підвищення її купівельної спроможності, стимулювання розвитку вітчи-
зняного виробництва і мотивації до праці, зокрема затверджено Концепцію подальшого реформування оплати праці в 
Україні, в якій одним із ключових заходів передбачається впровадження погодинної заробітної плати. 

Оскільки основою надійного соціального захисту державою громадян є забезпечення їх роботою, слід 
розглянути основні принципи, на яких ґрунтується державна політика зайнятості. Повинні бути забезпечені рівні 
можливості усім громадянам незалежно від походження, соціального і майнового стану, національної і соціальної 
належності, статі, віку, політичних переконань і ставлень до релігії щодо реалізації права на вільний вибір виду 
діяльності. Органи державного управління повинні сприяти ефективній зайнятості, запобігати безробіттю, сприяти 
створенню нових робочих місць для людей та умов розвитку підприємництва; координувати діяльність у сфері 
зайнятості з іншими напрямами економічної і соціальної політики на основі державної та регіональних програм 
зайнятості; повинні співробітничати з профспілками, асоціаціями підприємців, власниками в розробці, реалізації та 
контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості населення; повинні укладати угоди міжнародного 
співробітництва щодо вирішення проблем зайнятості населення, включаючи працю українців за кордоном та іноземців 
в Україні. До сфери соціальної поли-тики держави входить також регламентація прав найманих працівників і політика 
сприяння їх участі в управлінні виробництвом. Зусилля держави повинні бути спрямовані на обмеження залежності 
найманих працівників від роботодавців і забезпечення їм відповідних соціальних прав, зокрема, права на інформацію, 
співробітництво і співучасть і управлінні виробництвом стосовно вирішення питань умов праці, звільнення з роботи 
і оплати праці. 

Аналізуючи стан проблем забезпечення зайнятості населення за 2000 р., слід відмітити позитивні тенденції. 
Працевлаштування в цілому по країні зросло майже на 30%. Знизився рівень зареєстрованого безробіття. Протягом 
2000 р. на обліку в державній службі зайнятості перебувало 2744 тис. громадян. Рівень зареєстрованого безробіття 
за станом на січень 2001 р. становив 4,2 % працездатного населення. [7]. До нагальних проблем забезпечення 
зайнятості населення слід віднести довготривале і приховане безробіття, а також підвищення гарантій 
працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення - людей віком за 50 років, і особливо, - молоді. 

Подоланню проблеми бідності в похилому віці може сприяти вироблення гнучких і мобільних моделей робочого 
часу. Наприклад, у Швеції вже багато років існує модель зайнятості пенсіонера на неповну ставку. З часу пенсійної 
реформи 1992 р. аналогічна модель впроваджується у Німеччині. Вона дозволяє немолодим людям поступово 
відходити від професійної діяльності, а молодим працювати в робочий час, що вивільняється. Отже, неповний робочий 
день можна розглядати як засіб подолання безробіття, удосконалення організації праці та зміцнення соціальної 
системи пенсійного забезпечення в Україні. Скорочений обсяг трудової діяльності широко використовується в 
світовій практиці -це, окрім неповного робочого дня, і поділ робочого місця, і часткова зайнятість. Так, за оцінками 
Міжнародної організації праці, практика скороченого обсягу трудової діяльності охоплювала в 1990-х роках 29% 
робочої сили у Франції, 31% - у Німеччині, Бельгії, 34% - у Великій Британії, Італії, 43% - у Данії [8]. І цю практику 
потрібно ширше застосовувати в Україні. Вирішенню проблем зайнятості населення сприяє державна підтримка 
розвитку підприємницької діяльності. За наявністю коштів у фонді зайнятості служби зайнятості мають надавати 
кредити зареєстрованим у них особам на організацію підприємницької діяльності й виступати гарантом при одержанні 
кредиту в банку. Законодавча база для цього є - це постанови Кабінету Міністрів України і укази Президента 
України про заходи щодо забезпечення підтримки розвитку підприємницької діяльності. Але, на жаль, така 
допомога надається в дуже малих обсягах. На кінець 2000 р. безпроцентні позики під заставу майна або зобов'язання 
гаранта для започаткування власної справи отримали 200 безробітних на суму 400 тис. грн., розмір максимальної 
позики становив 2-3 тис. грн., причому позики надавалися тільки для організації виробництва тваринницької, 
рослинницької продукції і ії переробки. На 2001 р. хоча і заплановано збільшення розміру позик -від 30-50 до 100-200 
мінімальних заробітних плат, проте проблемою залишається недостатність коштів у фонді зайнятості на ці цілі (в 
бюджеті 2001 р. виділено під кредити 2 млн. грн.), а тому реальна можливість безробітному отримати таку позику 
низька. Заслуговує схвалення започаткована практика одноразових виплат безробітним допомоги по безробіттю шляхом 



залучення їх до підприємницької діяльністі, оскільки вона не потребує застави майна чи зобов'язань гаранта, ії 
можна отримати всю одночасно, а не помісячне. Для отримання такої позики потрібно розробити бізнес-план роботи 
майбутнього підприємства. Служби зайнятості проводять безкоштовне навчання з основ підприємницької 
діяльності. Така практика підтримки започаткування підприємства повинна всебічно підтримуватися і розвиватися (за 
данними статистики, за два останні роки значна частина населення України - 12-19% сама знаходить собі роботу), 
щоб підвищити рівень економічної активності населення і сприяти створенню в Україні середнього класу - запоруки 
незворотності ринкових перетворень і гаранту соціальної стабільності суспільства. 

Малий і середній бізнес вкрай важливий з погляду зайнятості й стійкості господарського розвитку, оскільки, 
вирішуючи злободенне питання соціальної стабільності в суспільстві, здатний найшвидше і гнучко реагувати на 
створення нових робочих місць і запити споживачів. Серед головних причин негативних тенденцій розвитку 
малого підприємництва можна назвати: недосконалість, складність і нестабільність чинної нормативно-правової 
бази (особливо податкового законодавства); непомірний податковий тягар, складність системи обліку та аудиту; 
відсутність системи фінансування й кредитування малого бізнесу, високі відсоткові ставки; відсутність розвинутої 
ринкової інфраструктури; низький споживчий попит через низьку купівельну спроможність населення; недостатнє 
інформаційне й консультативне забезпечення; брак професійних знань і досвіду щодо заняття бізнесом. Вплив зазначених 
негативних факторів підсилюється відсутністю соціальних гарантій населенню. Із метою побудови ефективної структури 
зайнятості доцільно розробити систему заходів щодо стимулювання процесів працевлаштування за такими напрямами: 
ліквідація неефективних робочих місць і створення нових робочих місць у перспективних галузях економіки, їхня 
професійна підготовка та перепідготовка з подальшим працевлаштуванням у галузях економіки, що потребують розвитку. 

Оплата праці є важливою проблемою. Низька ціна на робочу силу - біля 17% і нижче ії вартості - прямо пов'язана із 
розвитком та розширенням чисельності бідних. У країнах Заходу з розвинутою економікою закладена вартість робочої 
сили у витратах виробництва становить 30% і вище, що є вельми вагомою частиною вартості виготовленої продукції. У нас в 
країні зовсім протилежний стан. 

Важливою проблемою у ліквідації наслідків різких соціальних відмінностей є подолання суттєвої диференціації доходів 
і заробітної плати громадян та встановлення справедливих ставок платежів і податків. Якщо раніше для населення доход і 
заробітна плата означали майже одне і те ж поняття, то зараз існує значний розрив у цих поняттях, коли доход для однієї 
частини населення в 2-3 рази перевищує заробітну плату, а для окремих осіб - в десятки та сотні разів. 

Підвищення мотивації праці, ліквідації бідності як соціально-економічного явища потребує вироблення на 
державному рівні із залученням комерційних структур і організацій спеціальної програми. Здійснення програми боротьби з 
бідністю повинно передбачати на найближчий період 2 етапи. 

Перший етап повинен охоплювати заходи, направлені на скорочення бідності за рахунок підвищення ефективності 
працюючих підприємств і фінансової політики, що проводиться по сплаті податків з повних доходів, ренти, видачі кредитів 
підприємцям. Участь комерційних організацій повинна будуватись на основі безготівкових (забезпечення продуктами, 
непродовольчими товарами) і готівкових надходжень на потреби бідного населення. Другий етап повинен передбачати 
заходи по скороченню безробітних, створенню додаткових робочих місць і заходів по соціальній зайнятості - повній, 
неповній. 

Потрібно відзначити, що головна ідея підвищення якості функціонування ринкових відносин полягає: в 
подоланні тіньового сектору, з властивими для нього хабарництвом, корупцією, підпільною системою виробництва, 
розподілу, обміну, збуту та споживання; посиленні соціальних і гуманістичних тенденцій у взаємовідносинах 
ринкових суб'єктів; утвердженні принципів добросовісної конкуренції, трудової, договірної і виконавської 
дисципліни; органічному поєднанні таких елементів ринкової економіки, як товарне виробництво і сукупний 
попит. 
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