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кожним днем все більше. Ліквідація цих факторів призведе до покращен-

ня інвестиційного клімату,  допоможе вийти з фінансової та, частково, з 

політичної кризи, а в подальшому стимулюватиме розвиток альтернатив-

них джерел енергії,  як основу забезпечення економічної і національної 

безпеки України в ХХІ столітті. 
 

Гурьев Б.О. 

НТУ «ХПІ» 
 

ІНДЕКС СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ — ПАРАДОКС СВОБОДИ 

СЛОВА 
 

Вимірювання рівня корумпованості в окремій країні є надзвичайно 

складною задачею, не в останню чергу, через її надзвичайну латентність, 

що унеможливлює її безпосереднє вимірювання. Внаслідок цього значна 

кількість індексів корумпованості ґрунтується на тому, як суспільство 

оцінює поширеність корупції в країні. Одним з таких індексі є індекс 

сприйняття корупції (ІСК), що обчислюється міжнародною організацією 

Transparency International. Через латентність корупції спільнота дізнаєть-

ся про окремі факти корупційних проявів лише тоді, коли відповідні ко-

рупційні угоди набувають розголосу. Крім самого рівня корумпованості, 

факторами, що безпосередньо впливають на обізнаність суспільства щодо 

поширеності корупційних практик є ефективність роботи правоохорон-

них структур та рівень свободи слова у суспільстві. Розглянемо, як зміна 

рівня свободи слова впливає на індекс сприйняття корупції. У багатьох 

дослідників свобода слова асоціюється з низьким рівнем корумпованості 

та, відповідно, високим балом ІСК (0 балів відповідає тотальній корупції, 

100 балів — її відсутності), оскільки наявність незалежних ЗМІ полегшує 

викриття корупційних схем та сприяє боротьбі з корупцією. Проте відсу-

тність свободи слова, проти очікувань, матиме наслідком завищення ІСК, 

бо низька поінформованість суспільства створює хибне уявлення про від-

сутність корупції. Більш того, покращення ситуації зі свободою слова, пі-

сля тривалого періоду контролювання ЗМІ владою, може призвести до 

стрімкого падіння ІСК внаслідок ознайомлення суспільства з реальним 

станом речей, незалежно від реальної динаміки рівня корумпованості. 
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Таким чином, відсутність незалежних ЗМІ або покращення ситуації зі 

свободою слова можуть призводити до аномальних значень ІСК. 

 

Девицька В.С. 

НТУ «ХПІ» 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Українська економіка змушена долати наслідки планово-

розподільної системи господарювання, її структурні деформації, затрат-

ний механізм ціноутворення та неконкурентоспроможність. Саме тому 

Україна сьогодні потребує масштабної модернізації всіх сфер життя. Сьо-

годні термін «модернізація» стає досить популярним, але й досі відсутнє 

цілісне бачення цього процесу як в змістовному, так і операційному пла-

ні. Модернізація — це, перш за все, комплексний процес реформування 

існуючих та створення нових політичних, правових, економічних та сус-

пільних інституцій, а також запозичення тих культурних норм, які відпо-

відають кращим стандартам і цінностям розвинутих демократичних кра-

їн. Суть модернізації — оновлення або створення нових інституцій, що 

створюють умови для перетворення міжлюдських стосунків на сучасних 

засадах визнання принципів демократії, верховенства права та прав лю-

дини, ринкової економіки, соціальної держави, усталених міжнародних 

норм співіснування країн. В силу традиції радянського технократизму під 

модернізацією розуміють її вузьке значення — переважно й виключно як 

науково-технічний прогрес. Основними тенденціями модернізації еконо-

міки України мають бути: перехід на інноваційну модель розвитку еко-

номіки; переорієнтація економічного зростання та зміна його джерел; ро-

зробка програм ефективної економічної політики держави; державна під-

тримка визначальних інноваційних проектів. Подальші дослідження мо-

дернізаційних процесів в Україні пов’язані з їх вивченням на рівні підп-

риємства та окремих галузей економіки, розробкою механізму управління 

модернізацією на мезо- та мікро-рівнях. 

 


