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Ддоеавлд пнозялля жайуфдллы 
ілвдпрзуіи у псдоу дкмлмкікз ра її 
кардоіайщлмї мплмвз – псдоз нігноз-
єклзурва є мглзк ж лаибійщх гієвзк 
жапмбів ноавмвмгм одгуйывалля нігн-
озєклзурва ра мжгмомвйдлля дкмлмкі-
кз коаїл, які праырщ ла хйят нмжзрз-
влзт жкіл. Уявзрз псдоу дсдкрзвлмгм 
нігнозєклзурва пуфаплмї коаїлз бдж 
ілвдпрзуіи ноакрзфлм лдкмейзвм, як, 
кабурщ, нмбугуварз в капхрабат коаї-
лз пуфаплд нігнозєклзурвм хйятмк 
могаліжауії йзхд ларуоайщлмгм (влур-
оіхлщмгм) гмпнмгаопрва. Навірщ ракі 
взпмкмомжвзлдлі гдоеавз, як США, 
Вдйзка Бозралія, Янмлія, ФРН, 
Фоалуія ра ілхі, хзомкм кмозпруырщ-
пя ілмждклзкз ілвдпрзуіякз гйя дкм-
лмкіфлмгм омжвзрку [1, п. 297].  

Як оаліхд, рак і лзлі, багарм нуб-
йікауіи нозпвяфуырщпя номбйдкарзуі 
цмгм жайуфдлля ілвдпрзуіи у псдоу 
дкмлмкікз ра нігнозєклзурва. Так, 
оіжлі апндкрз уієї номбйдкз в пзпрдкі 
гдоеавлмгм одгуйывалля дкмлмкікз 

омжгйягайз у ндвлі фапз ракі аврмоз-
рдрлі вфдлі як Де. М. Кдилп, А. Мао-
хайй, Е. Подпкмрр, П. Сдкыдйпмл, 
Л. Якмкка ра іл. Пзралля дсдкрзвлмп-
рі жайуфдлля ілвдпрзуіи буйз у ноім-
озрдрі в омбмрат ракзт вігмкзт вірфз-
жлялзт вфдлзт ыозпрів ра дкмлмкіпрів 
як Л. К. Вмомлмва, Т. І. Єсзкдлкм, 
О. А. Жуоавпщкзи, Т. О. Кмймкмєущ, 
О. П. Рябфдлкм, Р. Б.  Шзхка ра гд-
якзт ілхзт. Окодкі апндкрз жайуфдл-
ля ілвдпрзуіи взкйагдлі в омбмрат 
ракзт вірфзжлялзт гмпйіглзків, як 
Т. Ю.  Айдкпалгоык, А. І. Бдойаф, 
Ю. П. Бзряк, С. С. Бійуга, Т. О. Ду-
йік, М. В. Ждолакмв,  Д. В. Коавумв, 
В. І. Куозйм, В. Б. Маофдлкм, В. Ю. Пм-
йараи, В. М. Срмика ра іл.  

Тмку кдрмы галмї праррі є нмга-
йщха омжомбка нзралщ цмгм мкодкзт 
ланояків нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі 
жайуфдлля ілвдпрзуіи в дкмлмкіку 
лахмї коаїлз. 

Нзлі нмкажлзк ілгдкпу ілвдпрз-
уіилмї нозвабйзвмпрі Укоаїлз, якзи 
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гвіфі ла оік взкіоыє Євомндипщка 
біжлдп апмуіауія, жлзжзвпя гм оівля 
2016 омку і пралмвзв 2,85 байів іж 
н’ярз кмейзвзт, мнзлзвхзпщ у лдга-
рзвліи нймцзлі [2].  

 Есдкрзвла ндодбугмва у псдоі 
нігнозєклзурва, як кардоіайщлмї мп-
лмвз дкмлмкікз, пноавгі якіплд одсм-
окувалля лауімлайщлмгм взомблзурва 
у впіт гайужят пупнійщлмгм езрря, лд-
кмейзві бдж нмруелмгм ілвдпрувалля 
у впіт смокат ра пнмпмбат. Чзк хвз-
гхд вігбуваєрщпя номудп ілвдпрувал-
ля, рзк бійщха віомгігліпрщ пралмв-
йдлля кмлкуодлрлмжгарлмгм вірфзжля-
лмгм нігнозєклзурва (дкмлмкікз в 
уіймку). 

Нзлі нігнозєклзурвм (дкмлмкіка 
у уіймку рмцм) лахмї коаїлз нмродбує 
оіжлзт взгів ілвдпрзуіи, жа які Укоаїлі 
нмроіблм нмпріилм бмомрзпя ж ілхзкз 
коаїлакз, цм ракме лакагаырщпя жа-
йуфзрз каніраймвкйагдлля у вйаплу 
дкмлмкіку гйя омжвзрку нігнозєклзу-
рва. Тмку жакмлмгавфі могалз ра мога-
лз нубйіфлмгм уноавйілля гйя жайу-
фдлля ілвдпрмоів нмвзллі првмоыварз 
прабійщлі ілвдпрзуіилм-пнозярйзві 
укмвз. Опмбйзвм уд прмпуєрщпя гаоал-
ріи, які б гавайз ілвдпрмоак кмейз-
віпрщ одайщлмгм жатзпру лагалзт їк 
вірфзжлялзк жакмлмгавпрвмк ноав, 
пвмбмг ра ілрдодпів у нігнозєклзущкмї 
гіяйщлмпрі. 

Опмбйзвіпры гдоеавлмгм одгуйы-
валля ра пнозялля жайуфдллы ілвдп-
рзуіи у псдоу нігнозєклзурва є рд, 
цм уди оіжлмвзг гдоеавлмгм внйзву 
ла ндвлд кмйм пупнійщлзт віглмпзл 
жгіиплыєрщпя як жа гмнмкмгмы лауім-
лайщлмгм жакмлмгавпрва, рак і жавгякз 
жапрмпуваллы ра гмрозкаллы кіела-
омглмгм жакмлмгавпрва: гвмпрмомлліт 
гмгмвмоів ном пнозялля і вжаєклзи 
жатзпр ілвдпрзуіи ра багармпрмомлліт 
гмгмвмоів, нмв’яжалзт іж гіяйщліпры 
кіелаомглзт ілпрзрууіи, ракзт як 
Вахзлгрмлпщка кмлвдлуія ном нмоя-
гмк взоіхдлля ілвдпрзуіилзт пнмоів 
кіе гдоеавакз ра ілмждклзкз мпмба-
кз віг 18 роавля 1965 о. і Сдуйщпщка 
кмлвдлуія ном жаплувалля Багармпрм-
омллщмгм агдлрпрва нм гаоалріят ілвд-
прзуіи 1985 о. 

Ддсіліуіы «ілвдпрзуіила гіяйщ-
ліпрщ» вфдлі-ыозпрз роагзуіилм омж-
гйягаырщ як у хзомкмку, рак і у ву-
жщкмку омжукіллі, а пакд: у хзомкмку 
апндкрі ілвдпрзуіила гіяйщліпрщ – уд 
гіяйщліпрщ, нмв'яжала жі вкйагдлляк 
кмхрів у мб'єкрз ілвдпрувалля ж кд-
рмы мрозкалля нозбурку (дкмлмкіф-
лмгм дсдкру), у вужщкмку пдлпі – уд 
номудп роалпсмокувалля ілвдпрзуіи-
лзт одпуопів у вкйагдлля в ілвдпрз-
уіилу гіяйщліпрщ (рмбрм пака ілвдпрз-
уіила гіяйщліпрщ фз ілвдпрувалля). 
Ілвдпрзуіила гіяйщліпрщ є жкіпрмк 
ндохмї прагії «ілвдпрзуіилі одпуопз – 
вкйагдлі кмхрз»; гоуга прагія «вкйа-
гдлля кмхрів – оджуйщрар ілвдпру-
валля» таоакрдозжує вжаєкмжв'яжмк 
взроар і гмпяглурмгм дсдкру [3, п. 37]. 

Сурщ нозомгз ілвдпрзуіи, ж роа-
гзуіилзт нмжзуіи дкмлмкіфлмї рдмоії 
[4, п. 8], нмйягає в унмоягкуваллі віг-
нмвіглм гм фзллмгм жакмлмгавпрва ж 
кдрмы мнрзкіжауії віглмпзл, цм взлз-
каырщ кіе пуб’єкракз ілвдпрзуіилмгм 
номудпу ж нозвмгу смокувалля ра 
взкмозпралля ілвдпрзуіилзт одпуопів, 
абз вігрвмозрз, одмогаліжуварз абм 
угмпкмлайзрз нігнозєклзурвм (взом-
блзурвм, лагалля нмпйуг ра іл.). 

Ілвдпрзуії, ж нмжзуіи рдмоії ноава 
[5, п. 52], – уд каилмві ра одфмві ноа-
ва, які ндодгаырщпя мглзк вйаплзкмк 
ілхмку гйя могаліжауії і нігрозккз 
абм вгмпкмлайдлля взомблзурва, у 
багарщмт взнагкат гйя мрозкалля 
нозбурку, цм одгуйыырщпя гдоеавмы 
ра каырщ узвійщлм-ноавмвзи і сілал-
пмвм-ноавмвзи (быгедрлі нозжлафдл-
ля) таоакрдо.  

Дмпйігедлля ра алайіж жкіпру ілвд-
прзуіилмї гіяйщлмпрі ноз взмкодкйдллі 
дкмлмкіфлмї пурі ра її агдкварлмгм ноа-
вмвмгм вігмбоаедлля, ла пйухлу гукку 
Д. В. Коавумва [6], гає кмейзвіпрщ 
взжлафзрз, цм ілвдпрзуіила гіяйщліпрщ 
– уд кмкнйдкплзи ілпрзрур, якзи вод-
гуйщмвалм лмокакз сілалпмвмгм, агкі-
ліпроарзвлмгм и узвійщлмгм ноава [6, 
п. 162-163]. Цди ндодйік ваорм буйм б 
гмнмвлзрз гайужякз гмпнмгаопщкмгм, 
кзрлмгм ра ілхзт гайужди ноава.  

Наномрз В. Ю. Пмйараи взжлафає, 
цм ж пакмгм нмфарку ілвдпрзуіила 
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гіяйщліпрщ нігйягає йзхд гмпнмгаопщ-
км-ноавмвмку одгуйываллы [7, п. 146], 
– ж узк рвдогедлляк нмгмгзрщпя гмп-
рарлщм ваекм.  

Воатмвуыфз, цм ілвдпрзуії є 
кйыфмвзк дйдкдлрмк ілвдпрзуіилмї 
гіяйщлмпрі, Д. В. Коавумв номнмлує 
взжлафдлля нмлярря ілвдпрзуіи «як 
сілалпмвзт одпуопів і кардоіайщлзт 
уіллмпрди, пноякмвалзт ла жабджнд-
фдлля ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі ж кд-
рмы првмодлля лдмбтіглзт акрзвів 
гйя жагмвмйдлля нмродб гдоеавз і 
мрозкалля у каибурлщмку нозбурку 
віг взомблзурва номгукуії ж мб’єкрів, 
цм ілвдпруырщпя, і омжхзодлля бажз 
мнмгаркмвувалля» [6, п. 161-162]. Цд 
в уіймку нмжзрзвлд взжлафдлля явлм 
нмродбує урмфлдлля, а пакд – цмгм 
жагмвмйдлля нмродб лд рійщкз гдоеа-
вз, а и упщмгм лапдйдлля Укоаїлз.  

Вгайм взкмозпрмвуыфз кдрмг пз-
лрджу дкмлмкіфлзт ра ноавмвзт мжлак, 
які таоакрдозжуырщ ілвдпрзуії в єглм-
прі ра вжаєкмжв'яжку, бійщх жкіпрмвлм 
взжлафає ілвдпрзуії В. Ю. Пмйараи. 
На имгм гукку, ілвдпрзуіякз є каи-
лм, каилмві ноава ра ілхі уіллмпрі, в 
рмку фзпйі ілрдйдкруайщлі, цм каырщ 
гмпнмгаопщку уілліпрщ, лайдеарщ мпм-
бі ла ноаві вйаплмпрі абм ілхмку ноа-
ві, які вкйагаырщпя у лджабмомлдлзи 
жакмлмк мб'єкр гмпнмгаопщкмї гіяйщ-
лмпрі ж кдрмы мрозкалля нозбурку, 
пмуіайщлмгм дсдкру абм ілхмгм нмжз-
рзвлмгм оджуйщрару [7, п. 14]. І в ущм-
ку жагаймк нмжзрзвлмку взжлафдллі 
ланомхуєрщпя урмфлдлля, а пакд: – 
ілвдпрзуії кмеурщ карз лд йзхд гмп-
нмгаопщку уілліпрщ, рмку пймвм «гмп-
нмгаопщку» гмпйіглзку кмела буйм б 
взкйыфзрз абм жомбзрз акудлр: «як 
ноавзйм, гмпнмгаопщку уілліпрщ». 

Рджуйщрармк ілвдпрзуіилмї гіяйщ-
лмпрі є лд номпрд мгдоеалля гмтмгів 
віг «жгіиплдлля ілвдпрзуіи», а смоку-
валля гедодй кмхрів (ілвдпрзуіи), які 
жабджндфуырщ ілвдпрзуіилу гіяйщліпрщ, 
і мгдоеалля дкмлмкіфлмгм дсдкру в 
оджуйщрарі жгіиплдлля омбмрз цмгм 
вномвагедлля рдтлмймгіи ра їтлщмгм 
угмпкмлайдлля, взомблзурва, омжвзр-
ку кардоіайщлмї бажз і вігкозрря лм-
взт омбмфзт кіпущ, првмодлзт жа оату-

лмк ілвдпрзуіи у номудпі жгіиплдлля 
ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі. Цд пвігфзрщ 
ном рд, цм водгуйщмвала гдоеавмы 
гіяйщліпрщ пноякмвала гм жайуфдлля 
сілалпмвзт і кардоіайщлзт гедодй як 
ілвдпрзуіи [8, п. 163]. 

Ндмбтіглм жажлафзрз, цм фзллд 
жакмлмгавпрвм Укоаїлз лд взжлафає 
нмлярря «жатзпр ноав пуб'єкрів ілвдп-
рзуіилмї гіяйщлмпрі», а взжлафає нм-
лярря «жатзпр ілвдпрзуіи» [9], цм лд 
кмед бурз рмрмелзкз нмляррякз. 
Тмку ла нігправі алайіжу лаукмвзт 
взжлафдлщ гдсіліуії «жатзпр ноав», а 
ракме фзллмгм жакмлмгавпрва 
В. М. Срмика ноавзйщлм кмлпрарує, 
цм жакмлмгавфм лдмбтіглм взжлафзрз, 
цм омжукієрщпя ніг жатзпрмк ноав 
пуб'єкрів ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі.     
А пакд: «ніг жатзпрмк ноав пуб'єкрів 
ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі омжукієрщпя 
пукунліпрщ пнмпмбів, упралмвйдлзт 
жакмлмгавпрвмк, кдрмы якзт є віглм-
вйдлля нмоухдлзт абм ноав пуб'єкрів 
ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі, цм мпкао-
еуырщпя, ра жапрмпувалля палкуіи 
цмгм нмоухлзків мтмомлывалзт жа-
кмлмк ноав ра ілрдодпів» [10, п. 152]. 

Нд правйяфз жа кдру жгіиплзрз 
гйзбмкзи алайіж нмлярщ «ілвдпрзуії» 
ра «ілвдпрзуіила гіяйщліпрщ», пномбу-
єкм ла мплмві мноаущмвалмгм кардоіа-
йу лаукмвзт гмпйігедлщ взжлафзрз 
мкодкі гієві жапмбз ра жатмгз цмгм 
гдоеавлмгм пнозялля жайуфдллы іл-
вдпрзуіи у псдоу вірфзжлялмгм нігн-
озєклзурва. 

Поз ущмку жауваезкм, цм Євом-
ндипщка Біжлдп Апмуіауія номвмгзрщ 
гмпйігедлля «Ілгдкп ілвдпрзуіилмї 
нозвабйзвмпрі Укоаїлз» ж 2008 омку. 
За впы іпрмоіы взкіоывалля Ілгдкп 
емглмгм оажу лд пяглув нмжзрзвлмї 
жмлз – взцд 4 байів. Нзлі дкпндорз 
жажлафаырщ, цм 2019 оік нозліп багарм 
взкйзків гйя біжлдпу в Укоаїлі. Пігн-
озєкуі пкаоеарщпя ла нмйірзфлу ра 
дкмлмкіфлу руобуйдлрліпрщ, взкухд-
ліпрщ ноауыварз в укмват лдндодгба-
фувалмпрі. Айд пноавдгйзвзк ра нмжз-
рзвлзк взгйягає рд, цм Євомндипщка 
Біжлдп Апмуіауія алайіжуыфз лапроіи 
біжлдпу цмгм ілвдпрзуіилмгм кйікару 
вігкіфає, цм нмфавхз взкіоыварз и 
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ілгдкп «Баомкдро цапря», якзи у 2019 
омуі пралмвзв 2,61 жа н’ярзбайщлмы 
хкаймы – рмбрм впщмгм ла 0,14 байу 
бійщхд, ліе у 2018 омуі [2].  

У ущмку кмлрдкпрі вігкірзкм, цм 
мплмвлзк одгуйярмомк ра ваедйдк 
сіпкайщлмї нмйірзкз гдоеавз є жкіла 
проукруоз нмгарків і, лапакндодг, жкі-
ла нмгаркмвзт правмк жгіглм ж кдрмы 
уоягу [11].  

Воатмвуыфз пупнійщлу ваейзвіпрщ 
жапмбів ра жатмгів сіпкайщлмї нмйірзкз 
ра мпмбйзву фурйзвіпрщ гм лзт лапд-
йдлля коаїлз ра ілмждклзт ілвдпрмоів, 
нодомгарзва цмгм жгіиплдлля сіпка-
йщлмї нмйірзкз лайдезрщ взкйыфлм 
жакмлмгавфіи вйагі, мпкійщкз якоаж 
вмла кає вігнмвіглі ноава ра мбмв’яжкз 
кмлромйыварз оівдлщ мнмгаркувалля 
ра взроарз кмхрів ж гдоеавлмгм бы-
гедру.  

У вірфзжляліи лаукмвіи йірдоаруоі 
фапрм взкмозпрмвуєрщпя кійщка пймвм-
пнмйуфдлщ (каиед рмрмелзт нмлярщ), 
а пакд ракзт як: быгедрлм-нмгаркмва 
нмйірзка, нмгаркмвм-быгедрла нмйі-
рзка, сіпкайщла нмйірзка ра іл. У нд-
одкйагі ж алгйіипщкмї кмвз «fiscal» - 
сіпкайщлзи, сілалпмвзи, сілалпмвзи 
ілпндкрмо. Як вігкіфдлм взцд гмпйіг-
лзкз мкодпйдлзт нзралщ, які алайіжу-
ырщ кдталіжк жгіиплдлля сіпкайщлмї 
нмйірзкз, лаифапріхд, жмпдодгеуырщпя 
лд ла нмйірзуі в уіймку, а ла мкодкзт 
її жапмбат ра жатмгат. В оджуйщрарі 
оіжлмгайуждвзт гмпйігедлщ жкіпр сіп-
кайщлмї нмйірзкз мрмрмелыєрщпя ж 
оджуйщраракз омжомбкз номбйдкарзкз 
цмгм могаліжауії быгедрлмгм номудпу, 
одмогаліжауії ра омжбугмвз нмгаркмвзт 
могалів, кдталіжків впралмвйдлля ра 
жбзоалля нмгарків, взгів ра проукруоз 
взроар быгедру, мбфзпйдлля нмгаркм-
вмгм лавалраедлля гйя оіжлзт гайужди 
лаомглмгм гмпнмгаопрва, нігнозєкпрв, 
вдопрв лапдйдлля рмцм. Поз ущмку 
жапмбз ра жатмгз ж одгуйывалля в 
псдоі сілалпмвм-быгедрліи пзпрдкі ра 
мнмгаркувалля ноакрзфлм мрмрмелы-
єрщпя ж сіпкайщлмы нмйірзкмы.  

Загаймк кмела кмлпраруварз, цм 
пуррєвмї оіжлзуі кіе рдмодрзфлзк 
уявйдлляк цмгм пурлмпрі сіпкайщлмї 
нмйірзкз жаоубіелзт ра вірфзжлялзт 

лаукмвуів лдкає, мпкійщкз у гмпйі-
гедллі ущмгм нзралля нозпурліи уійд-
пноякмвалзи сулкуімлайщлзи таоак-
рдо сіпкайщлмї нмйірзкз ра муілмфлзи 
кмкдлр, якзи влуроіхлщм їи нозра-
каллзи ра вйапрзвзи пуфапліи ноавм-
віи гдоеаві, бдж якмгм лд кмела гмвм-
озрз ном оівдлщ омжвзрку мб’єкра, цм 
алайіжуєрщпя гмпйіглзкакз уієї ном-
бйдкарзкз. Тмбрм в галмку апндкрі 
акудлруєрщпя увага лд рійщкз ла жкіпрі 
сіпкайщлмї нмйірзкз ра жапмбат її ода-
йіжауії, айд и взжлафаєрщпя їт уійщмва 
пноякмваліпрщ. Ілхзкз пймвакз, уд рі 
гії уоягу, цм пноякмвалі ла смоку-
валля мнрзкайщлмгм мбпягу ра проук-
руоз гдоеавлзт гмтмгів ра взгарків 
гйя жабджндфдлля лайделмгм оівля 
жаилярмпрі, мбкдедлля ра жанмбігалля 
ілсйяуії ра ілхзт лдгарзвлзт дкмлм-
кіфлзт явзц. Поз ущмку ноімозрдрлі 
ланоякз сіпкайщлмї нмйірзкз взжла-
фаырщпя кмлкодрлмы нмправйдлмы 
мплмвлмы кдрмы (ланозкйаг, жабджнд-
фдлля нмпрунайщлмгм дкмлмкіфлмгм 
жомпралля, жбайалпмвалмпрі быгедру, 
бмомрщба ж ілсйяуієы рмцм), одайіжа-
уія якмї жабджндфуєрщпя уоягмк гдо-
еавз хйятмк одгуйывалля пукунлмгм 
нмнзру ра одайщлмгм ВВП жа гмнмкм-
гмы гдоеавлзт взгарків ра мнмгарку-
валля. Оред, сіпкайщла нмйірзка як 
жапіб сілалпмвмгм одгуйывалля дкм-
лмкікз жгіиплыєрщпя жа гмнмкмгмы 
кмгурліт ваедйів – нмгарків ра гдо-
еавлзт взгарків, рмбрм хйятмк їт 
жкілз і жабджндфуєрщпя внйзв ла как-
омдкмлмкіфлі номудпз – прзкуйывал-
ля дкмлмкіфлмгм жомпралля [12, п. 108]. 

Суфаплі гмпйігедлля цмгм ніг-
взцдлля дсдкрзвлмпрі сіпкайщлмї 
сулкуії  у вірфзжляліи ра жаоубіеліи 
йірдоаруоі кмела жвдпрз гм фмрзощмт 
мплмвлзт ланояків. Пдохзи ланояк 
нмйягає у жаномвагедллі кмомркм-
промкмвзт жапмбів ра жатмгів, які 
пномкмелі віглмплм какпзкайщлм 
хвзгкм угмпкмлайзрз «нігноавзрз» 
сіпкайщлу нмйірзку в коаїлі (ракз 
ілпроукдлрз, лапакндодг, нмв’яжалі ж, 
рак жвалзкз, «аврмкарзфлзкз прабі-
йіжармоакз»).  

Дм жапрмпувалля бугщ-якмгм іл-
проукдлра сіпкайщлмї сулкуії пйіг 
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якмкмга рмфліхд номалайіжуварз нм-
рмфлзи прал сілалпмвмї пзпрдкз у 
гдоеаві. Вігнмвіглм гуед ваейзвм 
мрозкарз гмпрмвіолі галі ном нмрмфлу 
какомдкмлмкіфлу пзруауії в коаїлі. У 
галмку взнагку сіпкайщла сулкуія 
нмйягає, ланозкйаг, у: 

-  какпзкайщлмї гдріліжауії дкмлм-
кікз;  

- жаномвагедллі нмйірзкз взжла-
фдлля ноімозрдрлзт уійди, лаукмвм 
мбґоулрмвалзт нігтмгів гмпяглдлля 
узт уійди, првмодлля лаукмкіпркзт 
нігнозєкпрв ра гайужди дкмлмкікз, які 
нмвзллі гарз нмкірлзи дсдкр вед в 
ндохі омкз дкмлмкіфлзт одсмок; 

- жаномвагедллі ра віглмвйдллі 
пндуіайщлзт дкмлмкіфлзт жмл, рдозрм-
оіи ноімозрдрлмгм омжвзрку ра рдтлм-
наоків ла укмват ракмгм мнмгаркувал-
ля, якд жамтмфує нозрік канірайу гм 
гайужди фз одгімлів іж бійщх пнозяр-
йзвзк нмгаркмвзк одезкмк;  

- омжомбуі лаукмвм-мбґоулрмвалмї 
пзпрдкз нмгаркмвзт нійщг ра лагалля 
роагзуіилзт нійщг гмбомпмвіплзк ніг-
нозєкпрвак; 

- какпзкайщлм кмейзвмку ндод-
омжнмгійі кардоіайщлзт ра сілалпмвзт 
одпуопів в бік прабійіжауії кмйзвалщ у 
тмгі лаибійщх омжнмвпыгедлзт біж-
лдп-узкйів;  

-  ра ілхі жагайщлмнозилярі жатм-
гз [13; 14].  

Срабійіжауіилзи дсдкр кмед бурз 
гмпяглурзи гдкійщкмка мплмвлзкз 
пнмпмбакз. Пм-ндохд, нмгайщхзк жа-
прмпувалляк жатмгів гзпкодуіилмї сіп-
кайщлмї нмйірзкз. У ущмку взнагку 
багарм аврмоів [15, п. 74-84] жапрдоіга-
ырщ, цм пйіг бурз уваелзкз ноз вз-
кмозпраллі жатмгів гзпкодуіилмї нмйі-
рзкз гйя прзкуйывалля дкмлмкіфлмї 
акрзвлмпрі, рак як буває ваекм взжла-
фзрз лдмбтіглзи фап одакуії дкмлмкікз 
ла ілпроукдлрз, цм жапрмпмвуырщпя 
фдодж лаявліпрщ рзкфапмвзт рак жвалзт 
– йагів (фапмвзт жаніжлдлщ). Пм-гоугд, 
гйя прабійіжауії кмела взкмозпрмвува-
рз лдноякд одгуйывалля. В ущмку вз-
нагку уояг бджнмпдодглщм лд жкілыє лі 
вдйзфзлу взгарків, лі їт пкйаг. Ддоеа-
влі взроарз жайзхаырщпя сікпмвалзкз 
лджайделм віг прагії узкйу, у ущмку 

взнагку вмлз каырщ лднояку прабійі-
жуыфу сулкуіы. І нм-родрє, ноз взбмоі 
нозилярлзт жатмгів уоягмвуі в мпраллі 
омкз фапрм птзйяырщпя пакд гм ноім-
озрдру «аврмкарзфлзт прабійіжармоів» 
[15, п. 74-84], мпкійщкз вмлз жапрмпм-
вуырщпя бдж пндуіайщлмгм вроуфалля 
гдоеавз і пакд рмгі, кмйз в ущмку вз-
лзкає лдгаила нмродба. 

Доугзи ланояк нігвзцдлля дсдк-
рзвлмпрі сіпкайщлмї сулкуії ндодгба-
фає жаномвагедлля пдодглщм- ра гмв-
гмпромкмвзт дсдкрів віг сіпкайщлмї 
сулкуії. Поз ущмку ланоякакз угм-
пкмлайдлля сіпкайщлмї нмйірзкз, ла-
нозкйаг, кмеурщ бурз:   

- прабійіжауія нмгаркмвмгм ра кзр-
лмгм жакмлмгавпрва;        

- омжомбка ра угмпкмлайдлля од-
смокз кіебыгедрлзт віглмпзл ла 
мплмві бійщх фіркмгм омжкдеувалля 
взроарлзт ра нмгаркмвзт нмвлмваедлщ 
кіе гдоеавлзк ра кіпудвзкз быгед-
ракз;   

- омжомбка ра жаномвагедлля пра-
йзт дкмлмкіфлзт козрдоіїв гйя взгі-
йдлля ноімозрдрлзт быгедрлзт ілвдп-
рзуіи;  

- пкмомфдлля гдоеавлзт взроар ра 
првмодлля дсдкрзвлмї пзпрдкз уноав-
йілля гдоеавлзк бмогмк;        

- одсмока проукруоз взгарків ла 
омжвзрмк ракзт гайужди пупнійщлмгм 
езрря як мпвіра ра лаука (ндодваелм 
нозкйагла), які вед в каибурлщмку 
жкмеурщ нмкірлм угмпкмлайзрз сіп-
кайщлу нмйірзку в коаїлі;   

- мнрзкіжауія (ж кмейзвзк пкмом-
фдлляк) ндодйіку гдоеавлзт уійщмвзт 
номгоак;  

- ра ілхі жагайщлмнозилярі дсдк-
рзвлі ланоякз [14, п. 25-34; 16, п. 48-
55]. 

Згіиплдлля сіпкайщлмї сулкуії ла 
пдодглщм- ра гмвгмпромкмвмї мплмві 
ндодгбафає: нмндодглє мгмймхдлля 
ном жапмбз ра жатмгз, цм кмеурщ бурз 
жаномвагедллі у ндопндкрзві ра в оіж-
лзт пзруауіят гйя оіжлмкалірлзт 
пуб’єкрів нігнозєклзурва. Піг ндвлмы 
пвмбмгмы дкмлмкіфлмї нмйірзкз омжу-
кієрщпя гзпкодуіила нмйірзка, цм гм-
жвмйяє муілыварз таоакрдо номбйдк в 
кмелмку кмлкодрлмку взнагку ра 
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мбоарз лаибійщх нігтмгяці гйя галм-
гм кмкдлру жатмгз. Тоагзуіилзкз 
аогукдлракз гйя мбґоулрувалля ноз-
илярря ноавзй сіпкайщлмї нмйірзкз є: 
какомдкмлмкіфлд жомпралля; прабійщ-
ліпрщ сіпкайщлмї нмйірзкз; пніввіглм-
хдлля ж кодгзрлм-гомхмвмї ра пмуіа-
йщлм-дкмлмкіфлмы нмйірзкмы; нмгм-
йалля лдпнозярйзвзт гдякзт лапйіг-
ків озлкмвзт ндодрвмодлщ ра іл.  

Заномвагедлля пдодглщм- ра гмв-
гмпромкмвзт дсдкрів влапйігмк одайі-
жауії сіпкайщлмї сулкуії нмродбує 
мбоалля ра гмгдоеалля ноавзй сіпка-
йщлмї нмйірзкз ж уоатувалляк гвмт 
кмгдйди одгуйывалля:   

1) ж ноімозрдрмк кмлкуодлрлмгм 
озлку ла мплмві нозварлмї вйаплмпрі;  

2) ж нмкірлмы одгуйыыфмы омййы 
гдоеавз. 

Ужагайщлыыфз впд взцджажлафдлд 
ваорм жомбзрз лапрунлі взплмвкз. 
Бажмы ра гіиплзк нмфаркмк гйя гдо-
еавлмгм жабджндфдлля одайіжауії 
проардгіфлзт нйалів роалпсмокауії 
дкмлмкікз (вірфзжлялмгм нігнозєк-
лзурва ндох жа впд), кмед і кає пра-
рз: гдоеавлд пнозялля жайуфдллы 
ілвдпрзуіи у псдоу нігнозєклзурва, 
якд, жмкодка, ндодгбафає гдоеавлд 
одгуйывалля нігнозєклзурва хйя-
тмк проардгіфлмгм нйалувалля, ла-
пакндодг, хйятмк алайіжу ра мнрзкі-
жауії ноавзй сіпкайщлмї нмйірзкз у 
псдоі нігнозєклзурва. 

Цд нігрвдогеує і вігмкзи акдоз-
калпщкзи нігнозєкдущ Л. Якмкка [17, 
п. 361], якзи, жмкодка, мбґоулрмвує 
лдмбтігліпрщ какомдкмлмкіфлмгм нйа-
лувалля лапрунлзк фзлмк: «гдоеав-
лд нйалувалля жмвпік лд мжлафає пм-
уіайіжк. Вмлм мжлафає йзхд лаявліпрщ 
номгукалмї проардгії ра псмокуйщм-
валзт уійди. Вмлм мжлафає ужгмгедл-
ля впіт апндкрів дкмлмкіфлмї нмйірз-
кз, а лд ндодпйігувалля вужщкмгоунм-
взт ілрдодпів. У лап номгодпу лд бугд, 
якцм кз лд вігкмвзкмпщ віг бджуклмї 
ігдї, лібз бугщ-якд нйалувалля в ка-
пхрабат коаїлз є лапрунмк ла каніра-
йіпрзфлу пзпрдку». Цди (абм ілхзи, 
айд мбґоулрмвалзи ра нмпйігмвлзи) 
нігтіг гм жгіиплдлля гдоеавлмї нмйі-
рзкз у псдоі нігнозєклзурва був бз 
кмозплзк гйя вірфзжлялзт гдоеав-
лзт могалів ра їтліт нмпагмвзт мпіб, 
які жгіиплыырщ гдоеавлд одгуйывал-
ля нігнозєклзурва. 

Нампралмк ракме цд оаж ваорм 
лагмймпзрз, цм гдоеавлд одгуйывал-
ля нігнозєклзурва ла оіжлзт іпрмоз-
флзт дранат буйм б пуррєвм дсдкрзв-
ліхзк, якцм б бажуваймпя ла жапагат 
дкмлмкіфлмї гмуійщлмпрі ра лаукмвмї 
мбґоулрмвалмпрі. Тмку гмуійщлм жа-
номнмлуварз сулкуімлайщлм-проук-
руолі нозлузнз гмпнмгаопщкмї гіяйщ-
лмпрі ра нігнозєклзурва, ракі як: 
нозлузн дкмлмкіфлмї гмуійщлмпрі ра 
нозлузн лаукмвмї мбґоулрмвалмпрі.   
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Бакйал О. В. Пом гдоеавлд пнозялля жайуфдллю ілвдпрзуіи у псдоу нігнозє-

клзурва: мкодкі нзралля 
Срарря нозпвяфдла алайіжу номудпів цмгм гдоеавлмгм пнозялля жайуфдллы ілвд-

прзуіи у псдоу дкмлмкікз ра її кардоіайщлмї мплмвз - псдоз нігнозєклзурва як мглм-
гм ж лаибійщх гієвзт жапмбів ноавмвмгм одгуйывалля нігнозєклзурва ра мжгмомвйдл-
ля дкмлмкікз. Нагалм аврмопщкзи нмгйяг ж мкодпйдлмї номбйдкарзкз. 

Кйюфмві пймва:  гдоеавлд одгуйывалля; гдоеавлд пнозялля; псдоа дкмлмкікз; 
псдоа нігнозєклзурва; сіпкайщла нмйірзка. 

  
 

Бакйал О. В. О гмпугаопрвдллмк пмгдипрвзз нозвйдфдлзю злвдпрзузи в псдоу 
нодгнозлзкардйьпрва: мргдйьлыд вмномпы 

Срарщя нмпвяцдла алайзжу номудппмв гмпугаопрвдллмгм пмгдипрвзя нозвйдфдлзы 
злвдпрзузи в псдоу ъкмлмкзкз з дд кардозайщлми мплмвш - псдош нодгнозлзкард-
йщпрва как мглмгм зж лазбмйдд гдипрвдллшт подгпрв ноавмвмгм одгуйзомвалзя нодгн-
озлзкардйщпрва з мжгмомвйдлзя ъкмлмкзкз. Подгмправйдлм аврмопкзи вжгйяг нм 
мбмжлафдллми номбйдкарзкд. 

  Кйюфдвыд пймва: гмпугаопрвдллмд одгуйзомвалзд; гмпугаопрвдллмд пмгдипрвзд; 
псдоа ъкмлмкзкз; псдоа нодгнозлзкардйщпрва; сзпкайщлая нмйзрзка. 

 
 
Baklan O. On state assistance in attracting investment in the field of 

entrepreneurship: selected issues 
The article is devoted to the analysis of processes of state assistance in attracting 

investment in the economy and its material basis - the sphere of entrepreneurship as one 
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of the most effective means of legal regulation of entrepreneurship and economic recovery. 
Provided an author's view on the identified issues. 

State promotion of attracting investment in the economic sphere and its material 
base - the sphere of entrepreneurship is one of the most effective means of legal regulation 
of entrepreneurship and recovery of the economies of countries that are on the path of 
positive change. It is practically impossible to imagine the sphere of effective 
entrepreneurship of a modern country without investments, as, apparently, it is possible 
to build modern entrepreneurship on a country-wide scale by organizing only natural 
(domestic) economy. Even such highly developed countries as the United States, the 
United Kingdom, Japan, Germany, France and others, are widely used in foreign 
investment for economic development. 

Currently, the European Investment Association's twice-a-year index of investment 
attractiveness of Ukraine has fallen to the level of 2016 and reached 2.85 points out of 
five, being in the negative. 

The European Business Association has been conducting the 2008 Investment 
Attractiveness Index of Ukraine survey. Throughout the history of measurement, the 
Index has never reached a positive zone - above 4 points. Experts say now that 2019 has 
brought many challenges for business in Ukraine. Entrepreneurs complain about political 
and economic turbulence, being forced to work in the face of unpredictability. But it 
seems fair and positive that the European Business Association, analyzing the mood of the 
business regarding the investment climate, notes that having begun to measure the index 
"Barometer of happiness", which in 2019 was 2.61 on a five-point scale - that is only 0.14 
points more than in 2018. 

 Effective restructuring in the field of entrepreneurship as a material basis of the 
economy, truly qualitative reform of national production in all branches of social life is 
impossible without strong investment in all forms and ways. The faster the investment 
process is, the more likely it is to become a competitive domestic enterprise (the economy 
as a whole). 

At present, entrepreneurship (the economy as a whole, etc.) of our country needs 
different types of investments, for which Ukraine needs to constantly struggle with other 
countries, which are also trying to attract investments into their own economy for the 
development of entrepreneurship. Therefore, legislatures and public authorities to attract 
investors must create stable investment-friendly conditions. This is especially true of 
guarantees that would give investors real protection of their rights, freedoms and interests 
in entrepreneurial activity granted to them by domestic law. 

Therefore, it should be emphasized that state regulation of entrepreneurship at 
different historical stages would be significantly more effective if it were based on the 
principles of economic feasibility and scientific justification. Therefore, it is advisable to 
propose functional and structural principles of economic activity and entrepreneurship, 
such as: the principle of economic feasibility and the principle of scientific validity. 

 Key words: state regulation; state assistance; sphere of economics; business sphere; 
fiscal policy. 

 
 


