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КОНТЕКСТІ ЧИННИКІВ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Розглянуто сутність лібералізації та її вплив на підприємницьку 
діяльність в Україні. Проведено аналіз головних нормативних ак-
тів в сфері лібералізації підприємницької діяльності та напрямів 
роботи неурядових організацій в цій сфері. Визначено важливість 
соціальних складових лібералізації, зокрема системи пенсійного 
забезпечення. 
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Вступ. Лібераліза́ція (від лат. Liberalis – вільний) – форма економі-
чної політики є комплексом заходів, спрямованих на сприяння еконо-
мічній діяльності, поступове скасування наявних обмежень у зовніш-
ній торгівлі, зниження ставок ввізного та вивізного мит, надання тари-
фних пільг під час здійснення зовнішньоекономічних операцій. Це 
процес розширення волі економічних дій суб’єктів підприємницької 
діяльності, зняття обмежень на фінансово-економічну діяльність, роз-
кріпачення підприємництва [2]. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемам вдосконалення економіч-
ного механізму розбудови соціальної держави та розвитку підприєм-
ництва в Україні приділяли увагу такі відому науковці як: О.І. Амоша, 
Т.В. Гринько, Н.Б. Кушнір, М.В. Мальчик, М.В. Мельникова, І.І. Пав-
ленко, К.С. Салига, А.Г. Семенов, О.М. Ястремська та ін. Ці науковці 
заклали методологічні основи досліджень корпоративної економіки та 
підприємництва в контексті залучення інвестицій, інновацій, капіталів 
з їх подальшою реалізацією, як складової соціальної економіки. Безпо-
середньо дослідження соціальних аспектів розбудови економіки та 
створення сучасної системи пенсійного забезпечення досліджували 
Л.І. Безтелесна, О.І. Бобир, С.П. Калініна, Г.В. Назарова, О.Ф. Новіко-
ва, І.Л. Сазонець, С.Е. Сардак. Проведення подальших досліджень со-
ціальних процесів може стати цікавим саме з точки зору імплементації 
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загальноприйнятих європейських підходів реформування пенсійної си-
стеми як складової частини лібералізації підприємницької діяльності 
та вдосконалення системи соціального забезпечення.  

Постановка завдання. У ширшій трактовці «лібералізація» озна-
чає послаблення державного контролю над різними видами діяльності. 
У цілому, лібералізація стосується пом’якшення тих чи інших умов су-
спільного життя, або в цілому соціальної або економічної політики. 
Лібералізація ж в умовах авторитарних режимів може передувати де-
мократизації. Найчастіше цей термін використовується для позначення 
економічної лібералізації, особливо лібералізації торгівлі та лібералі-
зації ринкового капіталу. Хоча економічна лібералізація часто 
пов’язана з приватизацією, це можуть бути і два абсолютно різні про-
цеси. Наприклад, Європейський союз лібералізував ринок газу та елек-
троенергії, заснованого на системі конкуренції, але деякі з провідних 
європейських енергетичних компаній (EDF і Vattenfall) залишаються 
частково або повністю в державній власності[4]. Не дивлячись на бага-
тогранність цього процесу – лібералізація завжди спрямована на по-
ліпшення соціальних умов господарювання та соціалізації суспільно-
економічного життя. Серед різних сфер соціальної діяльності останнім 
часом в Україні особлива увага приділяється системі пенсійного забез-
печення, тому метою статті є більш уважне дослідження саме цього 
процесу [3]. 

Результати дослідження. Як вже зазначалось, лібералізація охоп-
лює багато сфер економічної діяльності країни, але практично завжди 
вона стосується зрушень в соціальній сфері та вільного розвитку при-
ватної ініціативи та підприємництва. Основні проблеми соціальної по-
літики України, вирішення яких повинно сформувати основи лібералі-
зації в економіці подано на рис. 1. 

Основна хвиля рішень щодо сприяння економічній свободі в Укра-
їні була сформована у 2005–2009 рр. Серед цих заходів доцільно виок-
ремити: 

• Указ Президента України «Про лібералізацію підприємницької ді-
яльності та державну підтримку підприємництва» від 12 травня 2005 р. 
№ 779/2005, відповідно до якого ініційовано процеси створення більш 
сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні на засадах 
непорушності права приватної власності, дотримання добросовісної 
конкуренції та обмеження монополізму; 

 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 
 

 137

 
Рисунок. Проблема формування лібералізованої політики соціальної держави  

в Україні [1] 
 

• Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської дія-
льності» від 6 вересня 2005 р. № 2806-IV, норми якого визначили не 
лише основні терміни, положення і принципи державної політики у 
дозвільній сфері, а й порядок проходження дозвільних процедур, вида-
чі дозволів, відповідальність посадових осіб. Цим нормативно-
правововим актом ініційовано створення практично в усіх обласних 
центрах та містах України дозвільних офісів, що необхідно визнати іс-
тотним удосконаленням вітчизняної дозвільної системи; 

• Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення» від 11 січня 2007 р. № 577-V, яким вста-
новлено адміністративну відповідальність посадових осіб, що здійс-
нюють державну реєстрацію, видачу ліцензій та дозволів, за порушен-
ня прав підприємців; 

• Указ Президента України «Про стратегію національної безпеки 
України» від 12 лютого 2007 р.  

• Закон України «Про основні засади державного нагляду (контро-
лю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. № 877-V, 
який концептуально змінив принципи організації державного контро-
лю за господарською діяльністю в Україні. Позитивним є те, що цей 
нормативно-правовий акт передбачає створення єдиного узгодженого 
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правового поля для контролюючих органів, вичерпне коло їх повнова-
жень, прав, обов’язків, відповідальності суб’єктів господарювання під 
час здійснення державного нагляду (контролю); містить норми, основ-
на мета яких полягає у забезпеченні балансу між безпекою господар-
ської діяльності та дотриманням суб’єктами господарювання норм за-
конодавства, унеможливлення зловживань та корупційних дій з боку 
контролюючих органів; 

• Указ Президента «Про деякі заходи щодо вдосконалення регулю-
вання підприємницької діяльності» від 28 квітня 2007 р. № 363/2007, 
відповідно до якого суттєво спрощено доступ до інформації, необхід-
ної суб’єктам господарювання для здійснення господарської діяльнос-
ті, зокрема про державне та комунальне майно, яке пропонується до 
відчуження або передачі в оренду; 

• Закон України «Про ліцензування певних видів господарської дія-
льності» від 1 червня 2007 р. № 1775-ІІІ, який уточнив види господар-
ської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок його прохо-
дження, посилив державний контроль у сфері ліцензування та відпові-
дальність за порушення законодавства у цій сфері; 

• Концепцію вдосконалення державного регулювання господарсь-
кої діяльності (затверджена Указом Президента України від 3 вересня 
2007 р. № 816/2007), в якій цю складову державної політики визнано 
неефективною, а рівень податкового навантаження на підприємницькі 
структури – надлишковим. 

На теренах України лібералізацією підприємницької діяльності ак-
тивно займаються  не тільки органи державної влади, але й неурядові 
інституції [5, 6, 7]. Неурядові та міжнародні інституції мають значний 
вплив на лібералізацію підприємницької діяльності. Зокрема, відома 
Програма «Розвиток комерційного права в Україні» (CLPU), яка має на 
меті посилити нормативно-правове середовище і систему господарсь-
ких судів, що, в свою чергу, повинно покращити загальний бізнес-
клімат в Україні. 

Основні цілі програми наступні: 
• продовження розробки, прийняття та введення в дію сучасних 

комерційних нормативно-правових актів у таких сферах, як корпора-
тивне управління і права акціонерів, володіння майном, банкрутство, 
окремі питання оподаткування, інвестиційна діяльність тощо; 

• надання допомоги правовим експертам, підприємцям і гро-
мадськості у використанні системи комерційного законодавства шля-
хом проведення всебічної підготовки й інформування про комерційні 
закони, справи та процеси. 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 
 

 139

Основні компоненти проекту: 
1. Лібералізація господарської діяльності та полегшення інвесту-

вання. Започаткування бізнесу, ліцензування, вихід із бізнесу. Закони і 
підзаконні акти у цій сфері включають масу суперечностей, невідпові-
дностей і упущень. Багато положень не відповідає європейським і мі-
жнародним стандартам. Тому завданням ЦКП є усунення та мініміза-
ція таких недоліків, а також зняття суперечностей через формування 
належної судової практики шляхом проведенням публічних інформа-
ційних заходів за участю суддів, юристів, науковців тощо. 

2. Закони про компанії та корпоративне управління. ЦКП співпра-
цює з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у 
сфері запровадження загальноприйнятих принципів корпоративного 
управління Також ЦКП продовжує брати активну участь у роботі гро-
мадських органів (експертних рад), утворених при комісії з метою не-
залежної професійної експертизи регуляторних актів. ЦКП розробляє 
необхідні законопроекти про компанії, корпоративне управління та за-
хист прав акціонерів, і забезпечує пришвидшення їх прийняття й на-
лежне введення в дію. 

3. Захист прав інвесторів, вдосконалення системи правового захис-
ту. Здатність боржника уникати зобов’язань, труднощі із встановлен-
ням майнових прав, брак захисту прав власності та контрактних прав, 
брак перешкоди до недружнього поглинання тощо – це тільки невели-
кий перелік завдань і проблем, що потребують нагального вирішення. 
Задля цього ЦКП працює над: 

• зміною законодавства, починаючи з Цивільного та Господарсь-
кого кодексів для запровадження належної системи правового захисту; 

• розробкою відповідної законодавчої бази для регулювання май-
нових відносин, забезпеченням гарантій прав власності, а також здійс-
ненням надійної і прозорої системи реєстрації майнових прав і обтя-
ження такого майна; 

• усуненням правової дискримінації приватного сектора на ко-
ристь держави шляхом відміни правових пільг для підприємств, ство-
рених за участю держави і муніципальних органів, у випадку їх банк-
рутства чи прискореного стягнення боргів. 

Однак незважаючи на низку рішень, що позитивно вплинули на 
економічну свободу, були й такі, що мали прямо протилежний ефект. 
До таких рішень слід віднести: 

• постанову Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 р. 
№1118 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України 
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від 16 березня 2000 р. № 507», якою заборонено суб’єктам малого під-
приємництва, що застосовують спрощену систему оподаткування, об-
ліку та звітності, нараховувати та сплачувати до Державного бюджету 
України податок на додану вартість; ця постанова суперечить нормам 
чинного національного законодавства, де-факто та де-юре спрямована 
на знищення спрощеної системи оподаткування, що застосовується 
виключно суб’єктами малого підприємництва;  

• постанову Кабінету Міністрів України «Про сплату внесків на за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами 
– суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб 
оподаткування» від 14 квітня 2009 р. № 366, що порушує норми ст. 21 
Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування, а також ст. 18 Закону України «Про загальноо-
бов’язкове державне пенсійне страхування», якою чітко визначено, що 
розмір страхових внесків встановлює Верховна Рада України, а Кабі-
нет Міністрів України, у свою чергу, лише вносить пропозиції про їх 
розмір разом із проектом закону про Державний бюджет України на 
наступний рік; 

• Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з 
метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв’язку із сві-
товою фінансовою кризою» від 4 лютого 2009 р. № 923-VI, який ввів 
тимчасове 13-відсоткове мито на імпорт та ін.  

Висновки. Таким чином, можна побачити, що серед сфер діяльнос-
ті в економічній та суспільній сфері, які не набули значного прогресу 
як чинники лібералізації підприємницької діяльності має місце систе-
ма пенсійного забезпечення. Не дивлячись на значний термін рефор-
мування пенсійної системи, в Україні практично не набули поширення 
накопичувальні схеми страхування та відсутні спеціальні механізми 
для реалізації пенсійного забезпечення підприємців та самозайнятого 
населення. Ці аспекти потребують додаткової уваги науковців в кон-
тексті реалізації сукупності  соціальних чинників соціалізації підприє-
мницької діяльності. 
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The essence of liberalization and its impact on business in the Ukraine 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФАКТОРОВ  
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Рассмотрена сущность либерализации и ее влияние на предпри-
нимательскую деятельность в Украине. Проведен анализ основ-
ных нормативных актов в сфере либерализации предпринимате-
льской деятельности и направлений работы неправительственных 
организаций в этой сфере. Определена важность социальных сос-
тавляющих либерализации, в частности системы пенсионного обе-
спечения. 
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