
292 

 
Тимченко Ю. 

ХІБС УБС НБУ 

ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

В усіх країнах світу поряд із легальною економікою різних видів іс-

нує прихована діяльність, яка простежується в тіньових формах введення 

бізнесу. В Україні масштабність тіньових процесів набула таких розмірів, 

які загрожують національній безпеці країни. Це зумовлено тим, що фор-

ми й методи здійснення тіньових форм діяльності майже повністю вийш-

ли за межі державного впливу, а тіньова економіка, об’єднавшись із лега-

льним підприємництвом, перетворилася на некеровану силу. Особливо це 

стосується матеріальної сфери господарства, сировини, енергоносіїв, 

комплектувальних виробів, робочої сили, які є основним джерелом пож-

вавлення тіньової економіки. Отже, проблема пошуку шляхів детінізації 

економіки України є актуальною та важливою як з погляду наукових дос-

ліджень, так і щодо практичного їх використання. За оцінками Міжнаро-

дного валютного фонду, рівень тіньової економіки в Україні на 

13.11.2012 становив 20 %. 

Ефективність боротьби з тіньовою економікою безпосередньо зале-

жить від розроблення й упровадження державних заходів детінізації, які 

повинні бути комплексними, тобто за потреби мають поєднувати полі-

тичні, правові, організаційні та регулятивні заходи, що відповідали б но-

вим реаліям ринкової економіки. У цей комплекс можуть увіходити такі 

основні елементи: 1) створення більш привабливих, ніж в інших держа-

вах, умов для інвестування й залучення фінансових ресурсів; 

2) прийняття законодавчих актів, що посилюють захист приватної влас-

ності, комерційної та банківської таємниці, забезпечують правову захи-

щеність підприємців; 3) посилення відповідальності правопорушників; 

4) реорганізація системи державного управління з метою збільшення гну-

чкості та оперативності реагування на швидкі зміни макроекономічної 
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ситуації; 5) здійснення комплексної податкової реформи, що передбачає 

поширення оподатковуваної бази з одночасним скороченням розмірів по-

даткових ставок; 6) реформування національної системи бухгалтерської 

звітності для її спрощення й уніфікації; 7) активізація державного конт-

ролю за результатами господарської діяльності. 

Отже, детінізація економіки – створення такого інституційного сере-

довища в країні, де тіньова економіка стала б економічно невигідною. Ін-

ституційні перетворення мають здійснюватись у спосіб максимального 

врахування інтересів суб’єктів господарювання за сприятливих для лега-

льної економічної діяльності умов. 
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ХІБС УБС НБУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Процес глобалізації нині є ключовим процесом у розвитку світової 

економіки кінця ХХ – початку ХХІ ст. та однією з найактуальніших про-

блем, оскільки характеризує стан і розвиток сучасної економічної систе-

ми. Розвиток ринкової економіки в Україні диктує необхідність установ-

лення тісніших взаємовигідних зв’язків з іншими державами, активної 

участі в процесах міжнародної економічної інтеграції та глобалізації, але 

сучасний рівень конкурентоспроможності більшості вітчизняних підпри-

ємств не дає змоги успішно конкурувати з іноземними фірмами. 

Мета дослідження – проаналізувати й обґрунтувати сутність конку-

рентоспроможності українських підприємств, розробити шляхи її підви-

щення за умов глобалізації. 

Сьогодні процес глобалізації для України є неминучим. Україна 

вступила до Світової організації торгівлі, де діють закони виживання 

найсильнішого та найбільш конкурентного виробника. Для виходу на мі-

жнародний ринок підприємство повинно насамперед досягти певного рі-


