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5. Має бути встановлена максимальна площа земель, які зна-
ходяться у власності набувача коштів фонду в розмірі до 500 га. Це 
дозволить фінансувати саме розвиток невеликих господарств. 

6. Необхідно встановити пільговий період щодо повернення 
коштів для новостворених підприємств (2 роки з моменту реєст-
рації) або якщо всіма засновниками таких господарств є особи мо-
лодші 30 років. Це дозволить підтримати розвиток нових фермер-
ських господарств та спростити доступ в бізнес для молоді. 

7. Передбачити встановлення квот на продаж земель держав-
ної власності що знаходяться у віданні державного фонду в розмі-
рі 10 % від загального обсягу земель фонду. У свою чергу це уне-
можливить продаж всіх земель державної власності в перший же 
рік за мінімальними цінами, усунуться «касові розриви» між про-
дажем земель та поверненням коштів від наданого фінансування. 

На підставі вищевикладеного, слід зазначити, що в умовах лі-
бералізації ринку земель сільськогосподарського призначення, 
землі державної власності не мають бути запасним багажем дер-
жави, а в повній мірі мають використовуватися для розбудови 
економіки громадянами України. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Глобалізація створює надможливості для ескалації процесів 
тінізації економіки. Поступове охоплення України процесами гло-
балізації світового господарства та становлення її як незалежного 
суб’єкта міжнародної економічної діяльності дедалі більшою мі-
рою зазнає впливу зовнішніх глобальних викликів [1, с. 572]. Тому, 
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значну увагу варто приділяти питанню детінізації економіки та 
протидії корупції, масштаби яких в останні роки досягнули крити-
чного рівня.  

За результатами досліджень Інституту прикладних економіч-
них досліджень Тюбінгенського університету (Німеччина (IAW) [2] 
в умовах 2017 р. рівень тіньової економіки у основних країнах сві-
ту становив від 5,4 % ВВП у США до 21,5 % ВВВ у Греції, досить ви-
сокі показника тінізації економіки зафіксовано у Італії (19,8) та 
Іспанії (17,2 %), достатньо незначні обсяги тінізації у Норвегії 
(12,2 %), Німеччині (10,4 %), Канаді (9,8 %), Австралії та Великоб-
ританії (9,4 %), Японії (8,6 %), Нідерландах (8,4 %), а також низь-
кий рівень у Швейцарії (6,0 %). Проведення оцінки рівня тіньової 
економіки в Україні проводиться на основі Методичних рекомен-
дацій розрахунку рівня тіньової економіки [3] і передбачає визна-
чення рівня тіньової економіки за допомогою декількох методів, 
кожен з яких постійно удосконалюється. Результати аналізу тіні-
зації економіки за 2010–2018 рр. дають підставу для висновку, що 
рівень тіньової економіки коливається у межах 32–43 % ВВП [4], 
що становить значну загрозу соціально-економічному розвитку 
країни та свідчить про існування значних проблем економічного, 
політичного та соціального характеру в країні. Рівень тіньової 
економіки, на думку Міжнародних організацій, являється індика-
тором рівня соціально-економічного розвитку країни. У високо роз-
винутих країнах рівень тіньової економіки становить близько 17 % 
ВВП, у країнах з перехідною економікою – > 20 % ВВП та у країнах, 
що розвиваються – >40 % ВВП. Як бачимо, при критичному рівні у 
30–40 %, за показниками тінізації економіки Україна належить до 
країн третього світу. Однак, варто зауважити, що провести достові-
рні оцінки рівня тіньової економіки на даному етапі неможливо че-
рез відсутність та недосконалість інформаційної бази статистичних 
розрахунків, ухилення від державної реєстрації, державного конт-
ролю, а також протиправний характер діянь суб’єктів господарю-
вання. Зважаючи на це, проведення оцінки рівня тінізації економіки 
України ми пропонуємо за моделлю Солоу, що дозволить досліджу-
вати іллегальний сектор більш ґрунтовно із урахуванням іллега-
льної складової виробництва, доходів, зайнятості. 

Водночас, дослідження Європейського фонду поліпшення 
умов життя і праці (EuropeanFoundationfortheImprovementof 
LivingandWorkingConditions) [5] дають підстави стверджувати, що 
Україна є однією із найбідніших у світі (80 % населення перебуває 
за межею бідності) і у міжнародних рейтингах займає позиції поряд 
із Конго, Зімбабве та Ліберією. Значні диспропорції між високою 
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вартістю життя в країні та низьким рівнем доходів населення 
провокують виникнення нових соціально-економічних проблем, 
таких як: (1) неформальна (тіньова) зайнятість; (2) приховування 
прибутків та ухилення від сплати податків; (3) корупція усіх гілок 
влади; (4) фінансове шахрайство; (5) кримінальний промисел 
(рейдерство, грабежі, проституція, розкрадання).  

Висновок. Таким чином, аналіз тенденцій тіньової економіки 
України в умовах глобалізації дає підстави для висновку, що поси-
люється використання засобів впливу світових неформальних ін-
ституцій на господарські процеси країни і, як наслідок, збільшу-
ється частка тіньового сектора й масштаби корупції. 

З цією метою першочерговим виявляється забезпечення мо-
тиваційного нормативно-правового середовища, яке б сприяло 
веденню легальної господарської діяльності; зменшення податко-
вого тиску на малий та середній бізнес; скорочення масштабів 
протиправної зайнятості. Потрібно активізувати реалізацію Кон-
цепції подолання корупції в Україні, підвищити можливості та 
умови ведення малого та середнього бізнесу в офіційному секторі 
економіки, запровадити обов’язкове обґрунтування джерел похо-
дження грошових капіталів при купівлі товарів, вартість яких пе-
ревищує певну заздалегідь визначену суму (об’єктів нерухомості, 
транспортних засобів та предметів розкоші), активізувати зусилля 
на виокремлення окремого прошарку населення – середнього кла-
су в Україні, як основного платника податків у державі. Водночас 
прозоре й комплексне управління процесом легалізації й протидії 
корупції дасть можливість посиленню конкурентоспроможності 
легального господарювання, виокремленню середнього класу як 
основного суб’єкта сплати податків і зборів, а також досягнути 
високих показників соціально-економічного розвитку країни та 
суспільства. 
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КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА:  
ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ І БЕЗПЕКА 

Формування кадрового потенціалу сучасного підприємства є 
одним з основних факторів інвестиційного розвитку економіки, 
оскільки створення реального потенціалу живої праці, знань і на-
виків, що охоплює безпосередньо все підприємство, трудовий ко-
лектив і кожного індивіда поступово стає найбільш цінним та ва-
жливим активом організації. Головна мета формування кадрового 
потенціалу підприємства полягає в забезпеченні його необхідни-
ми трудовими ресурсами, які здатні ефективно вирішувати за-
вдання та досягати поточних і стратегічних цілей організації. 

Вагомий внесок у теоретичне розроблення проблем форму-
вання, розвитку та оцінки інвестування у людський капітал внес-
ли такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Д. Богиня, С. Брю, О. Грішно-
ва, Г. Дмитренко, З.Живко, І. Журавльова, А. Кір’янова, А. Кудлай, 
О. Кузнєцова, О. Левченко, К. Макконнел, І. Рісіна, В. Савченко, 
Р. Земська та ін. 

В умовах динамічних змін конкурентного середовища підви-
щення ефективної діяльності підприємства неможливе без здійснен-
ня інвестицій у навчання персоналу, розвиток творчих здібностей 
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