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АНОТАЦІЯ
Чабанна М. В. Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній
сфері у період фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в Україні (на
прикладі формування державних видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за
спеціальністю 23.00.02 “Політичні інститути та процеси”. – Інститут
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Київ,
2020.
У дисертації здійснено науковий аналіз змісту та процесу ухвалення
політичних рішень у сфері бюджетного регулювання соціальних видатків у
період фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в Україні, з огляду на їх
економічну доцільність та політичну зумовленість. Зокрема, дослідження
політичного контексту цього процесу дозволяє побачити певне балансування
його суб’єктів між досягненням цілей стабілізації економічної ситуації та
отримання політичної ренти від ухвалених рішень.
У

якості

дослідження

методології
прийняття

обрано

процесуально-циклічний

відповідних

рішень,

підхід

доповнений

до

теорією

опортуністичної поведінки, розробленою в межах неоінституціоналізму, що
уможливило комплексний аналіз механізму прийняття рішень у сфері
формування соціальних видатків, із врахуванням політичного та економічного
середовища, мотивацій політичних суб’єктів, передумов та проявів їхньої
опортуністичної поведінки у процесі розробки, ухвалення та реалізації рішень.
Виявлення зв’язку фіскальної політики із передвиборчою діяльністю в умовах
політичної конкуренції дозволило визначити роль політичного режиму та
неформальних

політичних

антикризового регулювання.

інститутів

у

виборі

бюджетних

засобів

3

Спираючись

на

евристичний

потенціал

теорії

політико-бюджетної

циклічності, згідно з якою спричинена рентоорієнтованою поведінкою
політиків фіскальна експансія має виборчий ефект, виявлено та проаналізовано
передумови політичного опортунізму у сфері бюджетної політики в Україні у
2008–2009 рр. Зокрема, аналіз інституційних особливостей, що характеризують
неусталеність демократії, відносно високий рівень політичної конкуренції,
корупцію (як визначені М. Ші та Дж. Свенсоном чинники) і невпевненість
громадян у ефективності демократичної системи (як чинник, визначений
А. Брендером та А. Дрейзеном) дозволив дійти висновку про сприятливе
політичне середовище опортуністичної поведінки суб’єктів антикризового
регулювання, пов’язаної із фіскальним маніпулюванням (зокрема, у сфері
формування

державних

видатків

на

соціальний

захист

та

соціальне

забезпечення) напередодні та у період фінансово-економічної кризи 2008–
2009 рр. в Україні. Визначити рівень політичної конкуренції в Україні цього
періоду

дозволило

обчислення

та

використання

індексів

впливу

парламентських коаліцій, індексів агрегації для найбільших парламентських
партій,

індексів

фрагментованості

парламенту

та

показників

урядової

впливовості у 2006–2010 рр. Окрім цього, у дисертації проаналізовано
політико-культурний контекст процесу прийняття відповідних рішень в умовах
фінансово-економічної кризи, включено до аналізу роль суспільних очікувань
або настроїв (зокрема, стосовно розвитку соціально-економічної сфери),
з’ясовано,

що

підтримка

громадянами

великих

обсягів

державного

перерозподілу доходів через бюджет, у поєднанні з невисокими показниками
суспільної

довіри

до

політичних

інститутів

і

демократії,

виступили

передумовами фіскального маніпулювання як прояву політичного опортунізму.
Низьку ефективність формальних політичних інститутів, неналежне
виконання ними функції репрезентації суспільних інтересів, непрозорість їх
діяльності та низький рівень політичної відповідальності, які визначали
респонденти

опитувань

напередодні

та

під

час

кризи,

у

дисертації

інтерпретовано як чинник зниження інституційної довіри в українському
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суспільстві та як супутній чинник патерналістських тенденцій, сформованих у
суспільстві, коли близько третини населення напередодні кризи демонструвало
прихильність до ідеї матеріального зрівняння та водночас невимогливе
ставлення до забезпечення соціальних стандартів.
На підставі аналізу механізму прийняття політичних рішень у сфері
формування

державних

видатків

на

соціальний

захист

та

соціальне

забезпечення у 2008–2009 рр. (окресленого за логікою моделі політикоуправлінського циклу Дж. Андерсона та В. Данна і здійсненого із
застосуванням теорії політичного опортунізму О. Вільямсона) визначено
ознаки опортуністичної поведінки політичних суб’єктів. Зокрема, показано, що
нормативне закріплення рішень у сфері бюджетної політики, процес розробки
та ухвалення законів про внесення змін до державного бюджету на 2008 р.,
законів про державний бюджет на 2009 та 2010 рр. здійснювали суб’єкти, для
поведінки яких властивими були прояви ex ante опортунізму. Водночас, у
процесі реалізації та внесення змін до відповідних статей бюджетного
законодавства спостерігалися прояви ex post опортунізму, коли фіскальні
методи антикризового регулювання, спрямовані на мінімізацію негативного
впливу фінансово-економічної кризи на купівельну спроможність населення у
короткостроковому періоді, не відповідали потребам стабілізації економіки,
пов’язаним із подоланням структурних деформацій та реформуванням
соціальної сфери, негативно впливаючи при цьому на показники державного
бюджету у довгостроковому періоді.
Аналіз

показників

соціально-економічного

розвитку

дозволив

стверджувати, що обраний спосіб та високий рівень перерозподілу бюджетних
видатків у досліджуваному періоді 1) перешкоджав економічному зростанню,
2) негативно вплинув на розвиток реального сектору економіки, обсяги
інвестування,

а

також

показники

зайнятості

(внаслідок

перерозподілу

бюджетних видатків, за якого обсяги фінансування економічної діяльності та їх
частка у структурі видатків державного бюджету зменшувалися), 3) спричинив
потребу у великих обсягах бюджетних надходжень (зумовлену прагненням
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виконання державного бюджету зі збільшеними планованими обсягами
видатків і, відповідно, доходів), що негативно вплинуло на податкову політику
та, як наслідок, на недоотримання бюджетних доходів у наступних періодах,
4) спричинив пошук додаткових джерел надходжень, а також маніпулювання
бюджетними показниками (пов’язане із високими показниками видатків та
прагненням виконання бюджету), а саме: завищення планових показників
надходжень, включення до статей доходу кредитів МВФ, 5) призвів до
збільшення бюджетного дефіциту, 6) спричинив зростання внутрішнього та
зовнішнього державного боргу, 7) перешкоджав реформуванню соціальної
сфери.
Продовження фіскального фінансування сфери соціального забезпечення у
період фінансово-економічної кризи відбувалося без врахування потреби в
збільшенні частки видатків на економічну діяльність, що дозволило б вирішити
питання зайнятості, оптимізувати систему надання соціальних пільг, провести
інституційні та структурні реформи. Більшість заходів у соціальній політиці
була спрямована на мінімізацію наслідків кризи та передбачала тимчасовий
ефект від їх здійснення, тоді як функціонування соціальної сфери потребувало
системних інституційних змін. Унаслідок нераціонального фінансування
соціальної сфери, непродуманості обсягів фінансування соціальних програм,
підвищення соціальних стандартів та нереформованості системи надання пільг
у докризовому періоді, збільшення частки соціальних витрат не запобігло кризі
у соціальній сфері.
Показано,

що

політичні

перетворення,

зумовлені

результатами

президентських виборів 2010 р., які призвели до трансформації політичного
режиму, було зумовлено зниженням довіри суспільства як до політичних
інститутів, так і до політичних суб’єктів, які діяли опортуністично, прагнучи
утримувати владні позиції у державі та конкуруючи між собою за посилення
своїх повноважень. що призвело до неефективності соціальних видатків,
перешкоджало економічному зростанню та водночас не сприяло утриманню
політичними суб’єктами владних позицій.
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ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Періодичне виникнення кризових явищ є невід’ємною
складовою розвитку політичних та економічних систем світу. Процеси глобалізації та посилення
взаємозалежності національних економік у ХХІ ст. збільшили імовірність синхронного розгортання
криз у різних державах, що, зокрема, набуло особливих проявів у 2007–2009 рр., коли події на
фінансовому ринку США призвели до економічного спаду у країнах Європи та Азії і, зокрема – з
жовтня 2008 р., – до спаду в українській економіці. Виникнення кризових явищ дедалі частіше
зумовлюється не лише циклічністю економічного розвитку, появою нових чинників (пов’язаних із
ресурсними змінами, розвитком технологій, що впливають на функціонування економічних і
політичних інститутів) та посиленням взаємозалежності національних економік, але і політичними
процесами. В умовах сьогодення запобігання кризам і вироблення механізмів подолання їх наслідків
залишаються актуальними як для національних держав, так і для міжнародної спільноти. При цьому,
зміст та процес ухвалення політичних рішень у сфері фінансово-економічного регулювання у період
кризи потребують наукового аналізу з огляду на їх економічну доцільність та політичну
зумовленість. Водночас у ході такого аналізу необхідно зважати на те, що процес вибору
антикризових заходів може супроводжуватися неузгодженістю позицій суб’єктів прийняття рішень
та політичним протистоянням довкола питання першочерговості розв’язання тих чи інших завдань
антикризового регулювання. Дослідження політичного контексту цього процесу дозволяє побачити
певне балансування між досягненням цілей стабілізації економічної ситуації та отримання політичної
чи економічної ренти від ухвалених рішень (на що впливає, з-поміж іншого, популярність або
непопулярність у суспільстві тих чи інших стабілізаційних заходів).
В умовах світової економічної кризи 2007–2009 рр. із жовтня 2008 р. питання визначення
антикризової стратегії актуалізувалося і в Україні, де брак структурних реформ та фіскальне
маніпулювання у докризовому періоді посилили прояви економічної рецесії. Відтак вибір засобів
антикризової політики, у межах якої основними суб’єктами прийняття рішень виступали Кабінет
Міністрів України, Верховна Рада України та Президент України, був пов’язаний з економічним та
політичним

контекстом зниження соціально-економічних показників, послабленням

довіри

суспільства до політичних інститутів та до окремих політиків. При цьому, варто зауважити: якщо
економічні передумови виникнення кризових явищ 2007–2009 рр., їх прояви та наслідки подолання
вже проаналізовані у зарубіжній та вітчизняній науці, то політичне середовище антикризових заходів
в Україні досліджено недостатньо. Зокрема, питання передумов, проявів та наслідків фінансовоекономічної кризи в Україні 2008–2009 рр., у тому числі, пов’язаних із функціонуванням бюджетної
сфери, висвітлено у численних наукових публікаціях і монографіях (за авторства таких дослідників,
як: О. Бабанін, Я. Белінська, В. Бесарабов, О. Блінов, В. Геєць, Т. Гладун, А. Даниленко, Б.
Данилишин, Г. Домарадзька, Я. Жаліло, М. Жулинський, Н. Корольова, В. Лановий, Е. Лібанова, С.
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Лямець, О. Молдован, Д. Покришка, Н. Русина, О. Онищенко, І. Тараненко, інших учених і
аналітиків), аналітичних доповідях та звітах (підготовлених Національною академією наук України,
Національним інститутом стратегічних досліджень при Президенті України, Світовим банком,
Агентством США з міжнародного розвитку тощо), перші з яких датовані 2008 р. Із ускладненням
соціально-економічної ситуації восени 2008 р. з’явилися аналітичні матеріали на тему антикризового
регулювання, а пізніше – праці з питань оцінки вжитих державою заходів (серед авторів: О. Бабанін,
Я. Белінська, В. Геєць, Я. Жаліло, Н. Жиляєва, В. Лановий, Л. Олейнікова, Д. Покришка, І.
Тараненко, Ю. Шпак та інші). Це дозволяє твердити про ґрунтовну дослідженість економічних
наслідків здійснюваної протягом кризового періоду бюджетної політики, зокрема, її впливу на обсяги
державного боргу, доходи населення, показники інфляції та ВВП. Водночас поясненню політичних
наслідків ухвалених рішень мало б сприяти врахування політичних мотивацій суб’єктів прийняття
антикризових рішень. Брак наукових праць з аналізу політико-інституційного та політикокультурного контексту відповідного державного регулювання актуалізує дослідження особливостей
політичного режиму, в умовах якого відбувався вибір антикризових заходів. Саме тут постає питання
про інституційні можливості та мотивації суб’єктів прийняття відповідних рішень і, отже, – про роль,
передумови та прояви політичного опортунізму у цьому процесі. Оскільки одним зі способів
отримання політичної ренти, що в умовах економічних криз набуває особливої актуальності, є
здійснення фіскального маніпулювання, то врахування взаємозв’язку політичного режиму,
показників соціально-економічного розвитку, громадської думки та мотивацій політичних суб’єктів
дозволяє здійснити науковий аналіз процесу прийняття політичних рішень у сфері формування
державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення (розподіл яких спрямовано, з
одного боку, на пом’якшення наслідків кризових явищ, з іншого – на отримання політичними
суб’єктами електоральної підтримки).
Доцільність дослідження подій 2008–2009 рр. сьогодні, через одинадцять років після
розгортання фінансово-економічної кризи, пояснюється уможливленням аналізу економічних
показників, які стосуються не лише безпосередньо кризового, але і післякризового періоду, коли вже
відомими є наслідки заходів, спрямованих на зміну макроекономічних та бюджетних показників.
Зокрема, результати політично зумовленого бюджетного маніпулювання (пов’язані із покращенням
окремих соціально-економічних показників у короткостроковій перспективі та із віддаленим у часі
негативним впливом на економіку країни) потребують дослідження після завершення кризи
(оскільки, наприклад, збільшення податкового навантаження чи зростання державного боргу помітні
саме у післякризовому періоді). Зрештою, уваги потребує науковий аналіз впливу відповідних
заходів, вжитих політичними суб’єктами (із безпосередньою орієнтацією на очікування виборців), на
їх електоральну підтримку. Отже, актуальним та доцільним є дослідження політичного контексту –
передумов, проявів та наслідків опортуністичної поведінки суб’єктів прийняття політичних рішень у
період 2008–2009 рр., зокрема, у виборі засобів бюджетного регулювання, із врахуванням не лише
динаміки зміни макроекономічних показників та показників державного бюджету, але й подальшої
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зміни політичної ситуації (пов’язаної із проведенням президентських і парламентських виборів) та
трансформації політичного режиму в державі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідницьких тем «Трансформаційні
процеси в сучасних політичних системах» (державний реєстраційний номер O112U006428), «Сучасні
методології та методи політичних досліджень» (державний реєстраційний номер O112U007425)
кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська Академія».
Мета дослідження: з’ясувати роль політичного опортунізму у прийнятті політичних рішень у
сфері формування державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у період
фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в Україні.
Завдання дослідження:
– на підставі зіставлення теоретико-методологічних підходів до дослідження процесу прийняття
рішень з’ясувати, який з них має переваги для аналізу механізму прийняття політичних рішень, із
врахуванням опортуністичної поведінки їх суб’єктів, зокрема, в умовах фінансово-економічної кризи;
– проаналізувати джерельну базу дослідження механізму прийняття політичних рішень у сфері
формування державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в контексті
здійснення антикризового економічного регулювання; на підставі огляду наукової літератури з
вивчення проявів фінансово-економічної кризи та методів антикризового регулювання у період 2008–
2009 рр. з’ясувати, які особливості механізму прийняття рішень у цій сфері залишились поза увагою
дослідників;
– визначити тип кризи 2008–2009 рр. в Україні та відповідні економічно зумовлені засоби
антикризового регулювання на підставі зіставлення теоретичних підходів до інтерпретації понять
економічних та фінансових криз; охарактеризувати економічні зміни в Україні другої половини 2008
р. – 2009 р. із врахуванням політично зумовлених внутрішніх (пов’язаних із розвитком економіки та
соціальної сфери у країні до 2008 р.) та зовнішніх (пов’язаних зі світовою економічною кризою)
передумов кризових явищ 2008–2009 рр. в Україні;
– проаналізувати політичне середовище антикризового регулювання в Україні у 2008–2009 рр. та
ставлення громадян до влади і пріоритетності розв’язання соціально-економічних питань
напередодні та під час розгортання кризи для з’ясування передумов опортуністичної поведінки
політиків (зокрема, здійснення бюджетного маніпулювання);
– дослідити політичні чинники вибору методів економічного антикризового регулювання у
2008–2009 рр. в Україні із врахуванням доцільності використання засобів економічної стабілізації;
– виявити прояви ex ante опортунізму у процесі розробки законопроектів про Державний бюджет
України на 2008 та 2009 рр. і прояви ex post опортунізму суб’єктів реалізації та коригування рішень у
сфері формування державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні у
2008–2009 рр., а також визначити роль політичного протистояння довкола питання затвердження
видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у процесі ухвалення законів про Державний
бюджет України на 2009 та 2010 рр.;
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– проаналізувати наслідки політичних рішень у сфері формування державних видатків на
соціальний захист та соціальне забезпечення, ухвалених суб’єктами формування державного
бюджету у 2008–2009 рр., для національної економіки та соціально-економічної сфери, а також їх
електоральні наслідки для стабільності політичного режиму.

є політичний опортунізм у прийнятті рішень у сфері

Об’єктом дослідження

бюджетної політики.
Предметом дослідження є роль опортунізму у процесі прийняття
політичних рішень у сфері формування державних видатків на соціальний
захист та соціальне забезпечення в Україні у період фінансово-економічної
кризи 2008–2009 рр.
Методологія

дослідження.

Керуючись

методологічними

положеннями

синергетичної

парадигми (що дозволяють досліджувати нестабільність та нерівноважність політичних і
економічних

систем,

а

також

взаємодію

політико-економічних

та

соціальних

чинників

функціонування механізму прийняття політичних рішень), методологічними засадами дослідження
обрано: 1) процесуально-циклічний підхід до аналізу механізму прийняття політичних рішень, за
яким визначено та проаналізовано етапи прийняття рішень. Спираючись на запропоновану в межах
цього підходу модель політико-управлінського циклу Дж. Андерсона та В. Данна, розроблено дизайн
(структуру) дослідження: у другому розділі здійснено аналіз політичного середовища процесу
антикризового регулювання; третій розділ містить (у контексті вивчення економічного середовища)
визначення питань, на розв’язання яких спрямовано прийняття досліджуваних рішень; четвертий
розділ присвячено аналізу таких етапів прийняття рішень, як: визначення порядку денного та
розробка проектів рішень; п’ятий розділ містить дослідження таких етапів, як: ухвалення, реалізація
та корекція рішень; у шостому розділі аналізуються політичні та соціально-економічні наслідки
ухвалених рішень; 2) теорію опортуністичної поведінки, розроблену О. Вільямсоном у межах
неоінституційного підходу та застосовану у ході аналізу механізму прийняття політичних рішень у
сфері бюджетної політики (зокрема, для врахування політико-інституційних та політико-культурних
чинників); до того ж, застосування неоінституційного підходу дозволило врахувати значення як
формальних політичних інститутів, так і неформальних інститутів та поведінкового чинника, зокрема
опортуністичної поведінки політичних суб’єктів; 3) теорію політико-бюджетної циклічності (зокрема
ідеї, розроблені такими вченими, як К. Рогов, Дж. Альт та Д. Лассен, М. Ші та Дж. Свенсон, А.
Брендер та А. Дрейзен), використану у другому та третьому розділах для пояснення політичних
передумов

фіскального

маніпулювання

та

логіки

формування

бюджетних

видатків

рентоорієнтованими політиками. Для аналізу рівня політичної конкуренції (у другому розділі)
обчислено

індекси

впливу

парламентських

коаліцій,

індекси

агрегації

для

найбільших

парламентських партій, індекси фрагментованості парламенту та показники урядової впливовості.
Описовий метод сприяв поясненню особливостей політичного режиму та проявів політичної
конкуренції, результатів президентських виборів 2010 р., а також тенденцій розвитку економіки у
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досліджуваному періоді. Окрім того, цей метод було використано у процесі представлення проектів
антикризових заходів, законодавчих ініціатив та ухвалених політичних рішень, пов’язаних із
формуванням видатків держави на соціальний захист та соціальне забезпечення. Застосування
порівняльного методу дозволило зіставити наукові підходи до опису процесу прийняття політичних
рішень з метою вибору оптимального підходу для проведення дослідження, а також – порівняти
проекти рішень у сфері формування бюджетних видатків, розроблені політичними суб’єктами. Аналіз
даних соціологічних опитувань здійснено для дослідження політико-культурного середовища
процесу прийняття рішень та пояснення наслідків політичного опортунізму у фіскальній сфері; аналіз
макроекономічних показників дозволив виявити тенденції розвитку економіки напередодні та під час
фінансово-економічної кризи; аналіз показників зведеного та державного бюджетів уможливив
дослідження проявів фіскального маніпулювання і обчислення показників політичної ренти для
бюджетного розподілу та втрат суспільства від політичної ренти (зокрема обчислення суми змін у
пропорційному розподілі різних програм у зведеному бюджеті до попереднього періоду, за
методологією Р. Катца і Дж. Розенберга), що сприяло оцінці ефективності державних видатків.
Факторний аналіз у дослідженні здійснено для з’ясування зв’язків між передумовами політикобюджетної циклічності (такими, як: неусталеність демократії, політична конкуренція, корупція,
низька політична довіра) та проявами політичного опортунізму у формі фіскального маніпулювання в
період фінансово-економічної кризи в Україні. У дослідженні використано також загальнонаукові
методи, такі як: класифікація і систематизація.
Джерельну базу дослідження становлять офіційні статистичні дані щодо показників соціальноекономічного розвитку України у період 2008–2010 рр.; тексти ухвалених урядом, парламентом та
президентом антикризових рішень, проектів законів та постанов, спрямованих на подолання
наслідків фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр., рішення і проекти законів про державний
бюджет і внесення змін до Державного бюджету України на 2009 та 2010 рр.; нормативно-правові
документи, які стосуються сфери регулювання видатків державного бюджету на соціальний захист та
соціальне забезпечення, розроблені та/або ухвалені у період жовтня 2008 р. – квітня 2010 р.; дані
загальнонаціональних опитувань населення України, проведених у період 2005–2010 рр.; індекси
демократичного розвитку, представлені у звітах міжнародних організацій та закордонних
дослідницьких установ; дані Центральної виборчої комісії України, які стосуються результатів
парламентських виборів 2002–2007 рр., та дані про склад урядів, сформованих у період 2005–2007
рр.; заяви політиків стосовно формування державного бюджету та зміни соціальних стандартів.
Наукова новизна отриманих результатів.
Вперше:
– доведено доцільність поєднання процесуально-циклічного (до виокремлення етапів прийняття
політичних рішень) та неоінституційного (для обґрунтування ролі опортуністичної поведінки
суб’єктів прийняття політичних рішень) підходів з теорією політико-бюджетної циклічності (для
аналізу передумов політичного опортунізму у період фінансово-економічної кризи), що уможливило
комплексний аналіз механізму прийняття політичних рішень у сфері формування бюджетних
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видатків, із врахуванням політичного та економічного середовища, мотивації політичних суб’єктів,
передумов та проявів їхньої опортуністичної поведінки у процесі розробки, ухвалення та реалізації
рішень;
– спираючись на евристичний потенціал теорії політико-бюджетної циклічності, згідно з якою
спричинена рентоорієнтованою поведінкою політиків фіскальна експансія має виборчий ефект,
виявлено та проаналізовано передумови політичного опортунізму у сфері бюджетної політики в
Україні у 2008–2009 рр. Зокрема, аналіз інституційних особливостей, що характеризують
неусталеність демократії, відносно високий рівень політичної конкуренції, корупцію (як визначені М.
Ші та Дж. Свенсоном чинники) і невпевненість громадян у ефективності демократичної системи (як
чинник, визначений А. Брендером та А. Дрейзеном) дозволив дійти висновку про сприятливе
політичне середовище опортуністичної поведінки суб’єктів антикризового регулювання, пов’язаної із
фіскальним маніпулюванням (зокрема, у сфері формування державних видатків на соціальний захист
та соціальне забезпечення) напередодні та у період фінансово-економічної кризи в Україні;
– на підставі даних про Зведений бюджет України, за методологією Р. Катца і Дж. Розенберга
обчислено показники політичної ренти для бюджетного розподілу та втрат суспільства від політичної
ренти, що доводить сформованість в Україні у досліджуваному періоді передумов політичного
опортунізму у сфері бюджетної політики, зокрема передумов рентоорієнтованої поведінки при
розподілі видатків державного бюджету. Відзначене збільшення неефективності державних видатків
у 2009 р. пояснено орієнтацією уряду на проведення президентської кампанії 2010 р.;
– проаналізовано політико-культурний контекст процесу прийняття рішень у сфері бюджетної
політики в умовах фінансово-економічної кризи, включено до аналізу роль суспільних очікувань та
настроїв (зокрема, стосовно розвитку соціально-економічної сфери) та показники політичної довіри у
виборі методів економічного антикризового регулювання в Україні у 2008–2009 рр., що уможливило
пояснення політичного опортунізму суб’єктів прийняття рішень у сфері формування державних
видатків соціального призначення; з’ясовано, що підтримка громадянами великих обсягів
державного перерозподілу доходів через бюджет, у поєднанні з невисокими показниками суспільної
довіри до політичних інститутів і демократії, виступили передумовами фіскального маніпулювання
як прояву політичного опортунізму;
– проаналізовано результати президентських виборів 2010 р. та тенденції зміни рівня
демократичності політичного режиму в Україні, із врахуванням невідповідності електоральних
наслідків фіскального маніпулювання цілям суб’єктів формування державного бюджету у 2008–2009
рр., що дозволило стверджувати про неефективність політичного опортунізму у формі фіскального
маніпулювання, спрямованого на утримання політичної влади.
Удосконалено:
– розширено сфери застосування кількісних показників партійного складу парламенту та уряду
для з’ясування рівня політичної конкуренції як передумови політичного опортунізму. Зокрема,
обчислення та використання індексів впливу парламентських коаліцій, індексів агрегації для
найбільших парламентських партій, індексів фрагментованості парламенту та показників урядової
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впливовості у 2006–2010 рр. сприяло визначенню рівня політичної конкуренції в Україні цього
періоду;
– обґрунтовано доцільність використання поняття політичного опортунізму для пояснення
політичних чинників вибору методів антикризового регулювання суб’єктами прийняття рішень у
сфері бюджетної політики, що дозволило врахувати взаємозв’язок політичних виборів та формування
видатків державного бюджету;
– розширено межі застосування теорії політичних бюджетних циклів для з’ясування проявів
політичного опортунізму у процесі прийняття антикризових рішень, а саме: проявів фіскального
маніпулювання, із акцентом на формуванні видатків соціального призначення у період фінансовоекономічної кризи 2008–2009 рр.;
– на підставі аналізу механізму прийняття політичних рішень у сфері формування державних
видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у 2008–2009 рр., із застосуванням моделі
політико-управлінського циклу Дж. Андерсона і В. Данна та теорії політичного опортунізму
О. Вільямсона, визначено прояви ex ante опортунізму у процесі розробки законопроектів про
державний бюджет на 2008 та 2009 рр. (пов’язані, у тому числі, із формуванням видатків соціального
призначення) та прояви ex post опортунізму суб’єктів реалізації та коригування бюджетної політики в
Україні (пов’язані, зокрема, із внесенням змін до бюджетного законодавства).
Дістали подальшого розвитку:
– дослідження передумов, проявів та соціально-економічних наслідків кризових явищ 2008–2009
рр. в Україні у контексті вибору методів бюджетного антициклічного регулювання, спричиненого як
потребою економічної стабілізації, так і політичною конкуренцією, доповнене аналізом політикокультурного контексту вибору антикризових заходів (суспільно-політичних орієнтацій виборців, їх
ставлення до розподільчої функції держави та до дотримання політичних та економічних прав), що
сприяло врахуванню ширшого зовнішнього середовища процесу прийняття досліджуваних
політичних рішень;
– аналіз соціально-економічних наслідків фіскального маніпулювання (як форми зумовленої
електоральними прагненнями опортуністичної поведінки суб’єктів формування державного бюджету
України у 2008–2009 рр.), у якому, окрім статистичних економічних показників, враховано оцінку
суспільством ефективності антикризових заходів, вжитих органами державної влади.
Наукове значення роботи. Наукові положення, запропоновані у роботі, може бути використано
у подальших наукових розробках та підготовці аналітичних матеріалів з питань політичного
опортунізму, політичного маніпулювання, трансформації політичних режимів, протидії економічним
кризам засобами державної політики, а також – у розробці навчальних курсів або окремих тем, які
стосуються трансформації політичних режимів, політичного маніпулювання, теорій прийняття
рішень.
Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційного дослідження можуть
бути використані при викладанні політологічних та міждисциплінаних навчальних курсів, таких, як:

1
«Політичне

маніпулювання»,

«Теорії

прийняття

рішень»,

«Політика

перехідних

країн»,

«Політекономія», а також при розробці стратегій у сфері соціальної політики.
Апробація результатів дослідження здійснена на конференціях, наукових семінарах, форумах,
серед яких: Сьома регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми європейської та
євроатлантичної інтеграції України», організована Національною Академією державного управління
при Президентові України, Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління
(травень 2010 р., м. Дніпропетровськ), конференція «Регулювання політичних партій в Україні:
сучасний стан та напрями реформ», організована Лабораторією законодавчих ініціатив, Бюро ОБСЄ
із демократичних інститутів та прав людини, Комітетом Верховної Ради України із питань
державного будівництва та місцевого самоврядування, та ЦВК України (травень 2010 р., м. Київ),
форум «Сприяння участі та представництва жінок в політиці», організований Організацією із безпеки
та співробітництва в Європі (травень 2010 р., м. Київ), конференція «Партійна система сучасної
України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», організована Інститутом політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (листопад 2011 р., м. Київ), міжнародна
конференція «Територіальна політика у Західній та Східній Європі» (червень 2012 р., м. Единбург,
Великобританія), міжнародна науково-практична конференція «Виборчий процес: теорія та
українська практика» (до 20-річчя Кафедри політології НаУКМА), (жовтень 2012 р., м. Київ),
конференція молодих дослідників «Сучасні проблеми політичної науки», проведена в межах Днів
науки НаУКМА (січень 2013 р., м. Київ), Третя наукова міжнародна конференція «Парламентські
читання», організована Лабораторією законодавчих ініціатив, (лютий 2013 р., м. Київ), конференція
«Парламентські вибори 2012 р. в Україні», організована Інститутом політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (березень 2013 р., м. Київ), Шостий щорічний
дослідницький форум, організований Центром дослідження країн Центрально-Східної та Східної
Європи Університету Глазго (травень 2013 р., м. Глазго, Великобританія), Четверта наукова
міжнародна конференція «Парламентські читання», організована Лабораторією законодавчих
ініціатив (листопад 2014 р., м. Київ), Міжнародна науково-практична конференція «Особистість,
Суспільство, Політика – 2015», організована Вищою школою економіки та інновацій у Любліні,
Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Союз обдарованої молоді», Університетом
новітніх технологій (травень 2015 р., Київ-Люблін), П’ята наукова міжнародна конференція
«Парламентські читання», організована Лабораторією законодавчих ініціатив, (жовтень 2015 р., м.
Київ), Друга міжнародна науково-практична конференція «Особистість, Суспільство, Політика –
2015», організована Вищою школою економіки та інновацій у Любліні, Всеукраїнською молодіжною
громадською організацією «Союз обдарованої молоді», Університетом новітніх технологій (листопад
2015 р., Київ-Люблін), Міжнародна науково-практична конференція «Культурні паттерни у процесі
демократизації», організована кафедрою політології та Інститутом громадянської освіти НаУКМА,
Київ (травень-червень 2016 р., м. Київ), науковий семінар «Два роки після Євромайдану: політика і
суспільство в Україні в часі війни і кризи», проведений Центром політичних досліджень
Національного університету «Острозька Академія», Київським офісом Інституту Кеннана, (червень
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2016 р., м. Остріг), Перша міжнародна науково-практична конференція «Українська політика у
міждисциплінарному

вимірі»,

організована

кафедрою

політології

НаУКМА,

Інститутом

громадянської освіти імені Сергія Рябова, Фондом «Освіта для демократії» (березень 2018 р., Київ),
конференція «Популізм і громадянське суспільство: межі перетину», організована кафедрою
політології НаУКМА, Інститутом громадянської освіти імені Сергія Рябова НаУКМА (травень
2019 р., м. Київ), круглий стіл «Популізм: виклики сьогодення», організована кафедрою політології
НаУКМА, Інститутом громадянської освіти імені Сергія Рябова НаУКМА (лютий 2020 р. м. Київ),
Друга міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи
розвитку», проведена Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара (березень 2020
р., м. Дніпро), Перша всеукраїнська науково-практична конференція «Травневі правові читання»,
проведена ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України (травень 2020 р., м. Черкаси). Результати
дослідження було апробовано на теоретичних семінарах кафедри політології Національного
університету «Києво-Могилянська академія» та використано при розробці і викладанні навчальних
курсів «Політичні партії та партійні системи», «Політична культура», «Партійні та виборчі системи»,
«Політичне маніпулювання».
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження та складається зі вступу,
шести розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 449 стор., обсяг
основного тексту – 378 стор., кількість використаних джерел – 591.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ,
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ

1.1 Теоретико-методологічні засади дослідження

Виникнення кризових явищ в українській економіці у 2008–2009 рр.
зумовило дослідження їх причин та проявів, пізніше – можливостей та
наслідків подолання. Політичний контекст розгортання кризи та вибору
антикризових заходів привернув увагу дослідників до аналізу не лише
економічних показників, але і політичної взаємодії суб’єктів антикризових
рішень. Втім, з іншого боку, його вивчення потребувало врахування сукупності
чинників, що вплинули на ухвалення політичних рішень у сфері антикризового
регулювання, – зокрема, тих чинників, які були пов’язані з суспільним
сприйняттям дій влади.
Для відповідного аналізу, як і для дослідження економічного контексту
процесу прийняття політичних рішень у сфері антикризового регулювання,
насамперед необхідною є концептуалізація поняття кризи, що широко
використовується дослідниками для опису та пояснення явищ в українській
економіці

у

2008–2009

рр.

Традиційні

пояснення

економічних

криз

пропонуються вченими переважно в межах розгляду економічних циклів
(синонімічно використовуються поняття ділових циклів та бізнес-циклів) або
фінансових циклів, коли криза (або рецесія) становить фазу відповідного циклу
[415; 426; 487; 552; 553]. Економічними циклами є періодичні піднесення та
спади рівнів економічної (або ділової) активності, тобто, зміни динаміки темпів
зростання основних макроекономічних показників. Індикатором ділової
активності є обсяг внутрішнього валового продукту (ВВП). В цілому, циклічні
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коливання стосуються рівня інфляції та безробіття і є результатом змін у
сукупному попиті, які впливають на зміни рівня виробництва. У поширеній в
економічній теорії структурі чотирифазних циклів (які також називають
бізнесовими, інвестиційними або промисловими) виокремлюють фази спаду
або рецесії, депресії, пожвавлення та піднесення 1 . Економічна рецесія є
періодом

суттєвого

зниження

економічної

активності,

відповідного

уповільнення темпів економічного зростання (коли приріст ВВП є нульовим,
тобто, відбувається стагнація, або зниження ВВП протягом 6 місяців і більше
переважно на понад 2%2 ), що має прояви у сферах виробництва, зайнятості,
реальних доходів тощо. Рецесія починається від моменту досягнення
економікою піку активності і триває до моменту досягнення найнижчої точки
[430]. Ця ситуація призводить до зростання безробіття та зменшення
споживчого попиту, заробітної плати, прибутків підприємств. Тривалий спад
свідчить про виникнення економічної депресії, у період якої відбувається
зниження рівня цін. Тобто, депресія як фаза «застою» (яку називають «дном»
циклу) є періодом досягнення найнижчих економічних показників зі
зниженням ВВП на 10% та більше [430]. У цій фазі обсяги виробництва не
змінюються, оскільки воно є максимально незавантаженим, відповідно, рівень
безробіття також є максимальним, як і кількість банкрутств. Наступною фазою
циклу є фаза пожвавлення, у якій виокремлюють підфази старту та
прискорення і для якої властиве зростання виробництва та відповідне
скорочення безробіття; зростання доходів населення та прибутків підприємств;
збільшення попиту на товари та ресурси; відповідне зростання цін до моменту
досягнення повної зайнятості та роботи виробництва на повну потужність і,
відповідно, початку фази економічного піднесення, яке починається із точки, у
якій виробництво досягає докризового рівня. У фазі піднесення виокремлюють
підфази зростання, перегріву та буму. Пік циклу має місце, коли в економіці є
повна зайнятість (природний рівень безробіття), виробництво працює на повну
1

Описані як цикли Жюгляра [499].
За даними про 122 рецесії, які відбувалися у 21 економічно розвиненій країні у період 1960–2007 рр.
[430, с. 53].
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потужність (тобто, підвищення цін не призводить до його збільшення), а
зростання

ділової

активності

(виробничої

та

комерційної

діяльності

підприємств) не відбувається. За логікою економічного циклу, після буму
відбувається економічна рецесія.
Водночас існують розбіжності у поглядах на економічні коливання, які
стосуються інтенсивності та тривалості їх фаз.

Поняття економічної

циклічності сформульовано у працях класиків економічної думки К. Жюгляра,
У. К. Мітчела, А. Ф. Бернса, Дж. Кітчина, С. Кузнєца, М. Кондратьєва,
Дж. Форестера, О. Тоффлера, Й. Шумпетера та інших сучасних дослідників
[100; 107; 162; 276; 420; 422; 423; 463; 480; 481; 496; 498; 504; 518; 519; 555].
Подальші розробки представлено роботами таких авторів, як: Ж. Брі,
А. Ф. Бернс. Б. Холландер, Р. Сержіо, Р. Кінг, Ф. Портьє, К. Лоуренс, Дж. Лонг
та інші [401; 402; 406; 407; 414; 428; 433; 464; 480; 481; 495; 500; 508; 512; 518;
538; 589].
Причинами економічного циклу можуть бути: а) технічний прогрес, який
сприяє залученню в економіку інвестицій та зростанню експорту внаслідок
зменшення витрат на виробництво, що відображається у зростанні ВВП,
б) інфляція, яка пов’язана з емісією, здійснюваною урядом, і яка спричиняє
зростання цін, в) невідповідність рівня суспільних витрат потребам економіки,
коли схильність до заощаджень у період економічної кризи не дозволяє
підтримувати виробництво та посилює кризові явища в економіці, а зростання
споживчих витрат у період економічного піднесення спричиняє кризу
перевиробництва, що зумовлює зміну фази піднесення фазою спаду. Тобто,
поширеною причиною економічних циклів є коливання інвестиційних та
споживчих витрат, коли зменшення попиту призводить до спаду виробництва, а
зростання попиту спричиняє зростання виробництва. Проте варто враховувати
вплив зовнішніх чинників на виникнення циклічності. Такі причини зміни
економічної кон’юнктури, як: політична ситуація, зміни обсягу природних
ресурсів, упровадження наукових інновацій тощо, можемо вважати не менш
важливими.
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Спираючись на проаналізовані дослідження та враховуючи появу перших
пояснень циклічності ще у ХІХ ст., подальший розгляд відмінностей у
причинах формування циклів, зумовлених розвитком національних економік та
поступовим посиленням їх взаємозалежності, із акцентом на екзогенних або
ендогенних чинниках, доходимо висновку, що кожну кризову ситуацію варто
аналізувати окремо, зважаючи на сукупність передумов і причин виникнення та
з урахуванням загальних тенденцій до циклічних економічних коливань.
Для пояснення світової кризи 2007–2008 рр. сучасні економісти
використовують теорію фінансових циклів. Загалом варто звернути увагу на те,
що фінансові цикли відбуваються за умов відмінних від умов формування
бізнес-циклів,

–

фінансовий

цикл

визначають

через

пояснення

«самовідтворюваного взаємозв’язку уявлень про цінності активів, ризики,
фінансові обмеження, що призводять спочатку до буму, а потім до падіння
ринків» [14]. Цю інтерпретацію навів сучасний відомий економіст К. Боріо,
який у контексті теорії фінансових циклів пояснював кризу 2007–2009 рр.
виникненням циклічних фінансових дисбалансів, що проявилися у зростанні
кредитування. Тобто, становище у фінансовому циклі показують ціни на
нерухомість і вартість кредиту, а також опосередковано із ними пов’язані ціни
на акції. Фінансові цикли змінюються рідше, ніж ділові. Якщо традиційні ділові
цикли повторюються з частотою 5–8 років, тривалість фінансового циклу
становить приблизно 16 років [14]. Відмінності існують і у перебігу фаз циклів:
одразу за піком фінансового циклу відбувається криза 3 , рецесія в межах
фінансового циклу є глибшою, ніж у межах економічного 4 . Як пишуть
дослідники, орієнтиром виникнення фінансової кризи є «одночасне позитивне
відхилення показника кредиту до ВВП і цін на активи, особливо на
нерухомість, від історичних норм» [14]. У контексті розгляду глобальних криз
варто звернути увагу на зростання ролі т. зв. «міжнародного компоненту
циклів»
3
4

за

часткою

кредитів,

виданих

нефінансовим

організаціям

Як правило, із досягненням верхньої точки циклу розпочинається банківська криза [14].
Спад приблизно на 50% глибший, ніж падіння, викликане діловим циклом [14].
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закордонними банками. Втім, якщо розрізняти поняття економічної та
фінансової кризи, то фінансова криза пов’язана із бюджетною кризою, кризою
грошового обігу, банківською, валютною кризами, падінням фондового ринку,
зменшенням вартості фінансових установ або заощаджень, банкрутствами,
дефолтами і стосується порушення функціонування фінансового ринку,
зниження цінових показників, погіршення ліквідності фінансових інструментів,
коли відбувається вплив на показники державного бюджету, грошового обігу,
валютного курсу, на діяльність банків та бірж [494; 502]. Наслідок цього –
негативний вплив на економічну активність та соціально-економічні показники,
що стає проявом економічної кризи, яка є ситуацією скорочення зростання
економіки (показника ВВП) до 0% або виникнення від'ємних значень у
динаміці ВВП протягом понад два квартали, та спаду виробництва, а також
банкрутства

підприємств,

зростання

безробіття,

зниження

добробуту

населення. Отже, фінансову кризу визначають як порушення рівноваги у
функціонуванні системи фінансових відносин, проявом якого є нестабільність
фінансових інститутів та кредитно-фінансових установ і різке падіння ВВП, що
дестабілізує процес формування та розподілу централізованих фондів держави
[130]. І оскільки відповідний негативний вплив на економічну активність та
соціально-економічні показники є проявом економічної кризи, у науковій
літературі для аналізу подій 2007–2009 рр. використовуються поняття як
фінансової, так і економічної кризи, залежно від розглядуваного періоду. Так,
потреба інтерпретації поняття кризи у контексті ситуації 2007–2009 рр. у світі
та ситуації 2008–2009 рр. в Україні актуалізувалася під час аналізу питань
впливу фінансової ситуації на макроекономічні показники.
Отже, наслідки фінансового спаду для економік багатьох країн свідчать
про доцільність використання поняття фінансово-економічної кризи, у тому
числі, для аналізу подій в Україні, зважаючи на спричиненість економічної
рецесії у 2008 р. кризою на фінансових ринках у 2007–2008 рр. Водночас це
зумовлює актуальність аналізу ефективності антикризового регулювання, яке
повинно відбуватися із врахуванням не лише проявів та наслідків кризових
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явищ, а також і передумов та причин їх виникнення. Відповідно, дослідження
процесу прийняття політичних рішень у цій сфері залежить від включення в
аналіз особливостей економічного середовища, що стосуються динаміки зміни
економічних показників, а також її передумов і наслідків.
В цілому, антициклічне регулювання, спрямоване на стримування або
стимулювання економічного розвитку (залежно від того, у якій фазі перебуває
економіка), держава може здійснювати шляхом монетарної (суб’єктом якої є
центральний банк) та/або фіскальної (суб’єктом якої є уряд) політики. Загалом,
варто зауважити, що розширена фіскальна або бюджетно-податкова політика
(як і розширена монетарна політика) призводить до зростання популярності
уряду і відтак набуває актуальності перед виборами, оскільки пов’язана із
оцінкою виборцями його дій за показниками економічного розвитку у
передвиборчий період, які він намагається покращити, та в умовах
асиметричності інформації є стимулом для опортуністичної поведінки суб’єктів
прийняття рішень. Отже, зауважимо, що на стабілізаційну політику, як
монетарну, так і фіскальну, впливають не лише потреби подолання наслідків
економічної циклічності, а і проведення виборчих кампаній, що спричиняє,
зокрема, так зване фіскальне маніпулювання, суб’єктом якого виступає уряд. У
цілому фіскальне маніпулювання полягає переважно у переструктуруванні
бюджетних видатків, коли відбувається перерозподіл видатків до тих груп, які є
«більш цінними» у «виборчому» [446; 447] сенсі. Іншими словами, йдеться про
цільові витрати, спрямовані на групу виборців, зацікавлену у саме цих витратах
[446, с. 39]. Зокрема, може бути збільшено показники бюджетних видатків на
соціальний захист та соціальне забезпечення як статтю видатків соціального
спрямування за рахунок інших статей державного бюджету. Якщо деякі
дослідники акцентують увагу на передвиборчому маніпулюванні шляхом
збільшення або переструктурування бюджетних витрат, то деякі враховують усі
бюджетні трансфери. До уваги беруться, зокрема, і зміни рівня оподаткування,
що теж є проявом фіскального маніпулювання. Тобто, в ширшому сенсі
передвиборче фіскальне маніпулювання визначається як збільшення витрат та
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зменшення податків перед виборами, здійснювані урядами [482, с. 690; 530].
Загалом, про фіскальну політику та «передвиборче маніпулювання» або
«передвиборче опортуністичне маніпулювання фіскальними трансферами»
писали А. Дрейзен та М. Еслава [446; 448], і, на нашу думку, це питання
необхідно аналізувати як прояв/форму політичного опортунізму.
Розгляд явища опортуністичної поведінки представлено переважно у
неокласичній економічній теорії, пізніше розвинено у неоінституціоналізмі,
теорії суспільного вибору і у теорії політичних ділових циклів. Це поняття
вперше запропоновано економістами із інтерпретацією опортунізму як
використання інформаційної асиметрії [554, с. 410] між суб’єктами взаємодії
для максимізації своєї корисності у сфері підписання угод та дотримання
правил шляхом введення інших учасників процесу у оману наданням
недостовірної

інформації.

У

дослідженні

використовуємо

визначення,

запропоноване автором теорії опортуністичної поведінки О. Вільямсоном, який
писав про опортунізм як про відхилення від норм у корисливих цілях.
Опортунізм він визначив як вид егоїстичної поведінки (найвищий рівень
егоїзму), надання неповної або викривленої інформації з метою зумисного
обману, введення в оману, викривлення та приховування істини тощо [299,
с. 98]. У політичній сфері проявом опортуністичної поведінки часто є
невідповідність дій індивідуальних або колективних суб’єктів прийняття
рішень

декларованим

намірам.

Партійна

та

виборча

діяльність

є

найпоширенішими сферами вияву опортуністичної поведінки у політиці, коли
йдеться як про гасла виборчих програм, орієнтованих на здобуття голосів
виборців, так і про домовленості з політичними партнерами, виконання
зобов’язань

і

передвиборчих

обіцянок,

ухвалення

рішень

в

умовах

інформаційних обмежень тощо.
У дослідженні будемо використовувати запропонований О. Вільямсоном
поділ на ex ante та ex post опортунізм. Перший його прояв (ex ante) виникає у
процесі формування передвиборчих програм, комунікації з виборцями,
укладання домовленостей з партнерами щодо створення виборчих об’єднань,
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декларування потенційного розподілу посад за результатами виборів, а також у
формулюванні у виборчих програмах апріорі нереалізовуваних цілей, що
переважно зумовлено наявністю інформаційних обмежень. І у ситуації здобуття
перемоги на виборах подальша співпраця відбувається під впливом чинників,
які дозволяють порушувати попередньо досягнуті домовленості або не
виконувати передвиборчі обіцянки. Тобто, другий тип опортуністичної
поведінки (ex post) властивий для політичних суб’єктів у ситуації здобуття
ними виборних посад та отримання представництва у органах державної влади,
коли йдеться про цілеспрямоване порушення передвиборчих обіцянок,
прийняття законів, інших нормативних актів, які зміцнюють політичні позиції
відповідних політичних сил та/або суперечать інтересам виборців. У цілому,
якщо ex ante опортунізм в умовах конкурентного політичного режиму
пов’язано переважно із виборчою діяльністю, то прояви ex post опортунізму
можемо спостерігати, зокрема, в урядовій та парламентській діяльності.
Отже, політичний опортунізм стосується виборчих обіцянок, взаємин з
потенційними партнерами для отримання певних ресурсів, законотворчої
діяльності (пов’язаної з інституціоналізацією можливостей переобрання),
економічної політики (із короткостроковими вигодами та довгостроковими
видатками) тощо. Слід зазначити, що саме з економічними питаннями тісно
пов’язане явище опортуністичної поведінки суб’єктів політичного процесу,
наявністю якої, як і пошуком політиками ренти, представники теорії
суспільного вибору (зокрема, вірджинської школи) пояснювали неефективність
державного втручання в економічні процеси. Це питання розглянуто також у
макроекономічній теорії політичних ділових циклів [527; 541], якій у
дослідженні приділимо окрему увагу.
Оскільки опортуністична поведінка політичних суб’єктів доволі часто
стосується партійної діяльності і орієнтації на участь у виборчому процесі, що
спричиняє зміни у економічній сфері, то з проведенням виборів, відповідно,
можуть бути пов’язані зміни показників економічного зростання, безробіття,
інфляції, а також фіскальна та монетарна політика, яка може спричиняти
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циклічні коливання в економіці. Іншими словами, засоби економічного
регулювання в межах монетарної та фіскальної політики, за допомогою яких
відбувається розподільний вплив держави на функціонування економіки,
потенційно виступають способами пошуку політичної ренти, проявами
політичного опортунізму. Загалом, саме зумовлена економічними та (або)
ідеологічними чинниками5 спрямованість економічної політики, яку формують
зацікавлені у здобутті підтримки на виборах політичні суб’єкти, і призводить
до формування політико-ділових циклів. У такому контексті виокремлюють
цикли грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, коли так звана
опортуністична циклічність спирається на стимулюючу монетарну та фіскальну
політику.
Так, розгляд питання політичного опортунізму у контексті економічної
політики здійснено у працях з дослідження політичних ділових циклів, які
називають також політико-економічними циклами або політичними бізнесциклами і які являють собою цикли економічної та політичної активності
уряду, виборного органу влади у міжвиборчий період, що впливає на динаміку
таких макроекономічних показників, як ВВП, рівень безробіття, рівень
інфляції, а також дефіцит державного бюджету, обсяг грошової маси, обсяг
бюджетних трансфертів тощо. Ці цикли визначаються коливанням цін, доходу
та зайнятості під впливом конкуренції між політичними партіями [573].
Як сказано вище, теорія політичних ділових циклів застосовується до
дослідження поведінки політиків у передвиборчий період [548], у якому може
відбуватися збільшення темпів економічного зростання, що призводить до
інфляції; натомість після виборів темпи економічного зростання внаслідок
проведення дефляційної політики можуть знижуватися. Водночас передвиборчі
обіцянки можуть бути виконані або частково виконані, якщо при владі
залишається попередня політична сила.

5
У цілому, державна політика також може бути спричинена так званою ідеологічною орієнтацією
урядів [478] або, у нашому дослідженні, прагненнями приваблення електорату конкретної політичної сили, яка
формує уряд.
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Традиційні моделі опортуністичної поведінки було розроблено в межах
теорії ділових циклів у 1970-ті рр. такими авторами, як: А. Айзен,
В. Д. Нордгауз, А. Ліндбек [390; 506; 526; 527; 584], та побудовано на
врахуванні

часової

асиметрії

між

короткостроковими

вигодами

та

довгостроковими видатками економічної політики [583]. Починаючи із 1980х рр. набула поширення так звана традиційна партійна модель політичного
ділового циклу, розроблена Д. Гіббсом [478], із врахуванням відмінностей
економічної політики, здійснюваної орієнтованими на інтереси своїх виборців
політичними

силами

різного

ідеологічного

спрямування.

Також

було

сформовано раціонально-партійну модель політичного ділового циклу [394],
автором якої є А. Алесіна, та яка спирається на ідею про наявність
раціональних очікувань виборців в умовах невизначеності їх переваг, а також
на ідею про негнучкість цін і заробітної плати 6 . Водночас деякі вчені
підкреслюють
орієнтованих

можливості
на

виборчу

синтезу
діяльність

підходів

до

політиків

як

вивчення

поведінки

опортуністичної

та

ідеологічноорієнтованої. Тобто, політичні партії поводяться опортуністично у
ситуації невисокого рівня електоральної підтримки, проте коли шанси партії на
перемогу у виборах є високими, поведінка може бути ідеологічною [550].
Відтак, політичні ділові цикли є опортуністичними, коли економічні коливання
зумовлено діяльністю суб’єктів прийняття політичних рішень в економічній
сфері, яку спрямовано на здобуття перемоги на виборах із метою здобуття або
утримання влади, та партійними, коли економічні коливання зумовлено
відмінностями

в

програмах

політичних

партій,

які

чергуються

при

владі/формують уряд [347, с. 49]. Водночас тенденції зменшення популярності
політиків у міжвиборчий період, на думку деяких вчених [393], перешкоджають
реалізації ідеологічних програм, і стимули до опортуністичної поведінки
стають виразнішими в умовах нечіткості перспектив перемоги на виборах.
6

У такому контексті, за теорією нераціональної опортуністичної поведінки [527], метою політиків є
переобрання, їхні цілі, відповідно, є вузькими, а очікування нераціональними; за теорією раціональної
опортуністичної поведінки [541] очікування суб’єктів, також орієнтованих на перемогу на виборах, є
раціональними, проте інформація є обмеженою, виборці у такій ситуації голосуватимуть за партію, яка, на їхню
думку, проводитиме найкращу політику.
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У працях з теми показано, що не завжди «економічне маніпулювання з
політичними цілями» є фіскальним, а може відбуватися на мікрорівні [539,
с. 39]. В цілому, низка робіт містить доведення маніпулювання монетарною, а
не лише фіскальною політикою з метою впливати на результати виборів [403,
с. 101; 586, с. 767]. Але, наприклад, А. Дрейзен вказав, що модель політикоекономічного

циклу,

непереконливі

яка

пояснення,

спирається

на

монетарні

натомість

доцільними

є

чинники,

містить

дослідження,

які

підтверджують роль фіскальних чинників із їх наслідками у монетарній сфері.
Відповідно, розроблено AFPM-модель (яка позначає активну фіскальну та
пасивну монетарну політику) [447; 448].
Отже, серед низки розроблених моделей (до яких належать традиційна
опортуністична,

традиційна

партійна,

раціонально-опортуністична,

раціонально-партійна моделі політичного ділового циклу, а також модель
активної фіскальної – пасивної монетарної політики) варто зважати на
фіскальну модель політичних ділових циклів, коли увагу уряду приділено
змінам у фіскальній політиці, проте не змінам показників інфляції та безробіття
у триваліших періодах. Тобто, у передвиборчий період уряд проводить
стимулюючу фіскальну політику (яка впливає на «покращення оцінки
суспільством його купівельної спроможності» [74, с. 163]), спрямовану на
економічне зростання. Відповідно, збільшується дефіцит державного бюджету,
обсяг державних позик на внутрішньому та зовнішньому ринках, зростають
обсяги грошової маси. Паралельно, за низьких темпів інфляції зростають
соціальні трансферти, заробітна плата, пенсії, що спричиняє певні подальші
очікування від суб’єктів прийняття рішень. Натомість після виборів для
компенсування їх видатків, велику частину яких становлять саме бюджетні
видатки, спрямовані на реалізацію популістських програм 7 , збільшуються
бюджетні запозичення та податки, а бюджетні видатки зменшуються.
7

Українські дослідники пропонують поняття «економічні витрати ділового політичного циклу, які
можуть бути визначені як обсяг ресурсів, необхідних для відхилення економіки від стаціонарного стану» [74].
У раціонально-опортуністичній моделі політичного ділового циклу розробники «враховують інтегрований
показник, який характеризує рівень компетентності, уміння та навички полісмейкерів, тобто їхньої
спроможності та вміння скоротити непотрібні видатки у бюджетному процесі» [540; 541], забезпечити
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Водночас варто зауважити, що більшість моделей політико-економічного
циклу показує залежності, які підтверджуються на практиці в умовах стійких
демократій; натомість для нестійких демократій є властивими саме політичні
фіскальні або політико-бюджетні цикли (термін політичних бюджетних циклів
використав К. Рогов [540; 541], і його застосовують як, певною мірою, вужче
поняття для позначення спричиненості бюджетної діяльності політичними
чинниками, зокрема, пов’язаними із виборами). Так, низка підходів до вивчення
виборчих циклів акцентує увагу на нестійких демократіях, де вплив
покращення макроекономічних показників на переобрання політиків є не дуже
чітким. Натомість притаманною для цих країн є фіскальна експансія
(збільшення видатків держави та зменшення податкового навантаження)
напередодні виборів, орієнтована не стільки на зміну показників економічного
розвитку, скільки на збільшення шансів політиків на переобрання. Відповідно,
ідея дослідження бюджетних циклів спирається на твердження про те, що
виборці схильні підтримувати політиків, які здійснюють або обіцяють низькі
податки та високі урядові видатки. У такому контексті причиною циклів є
фіскальна політика із високими видатками, причому переважно на соціальну
сферу, коли бюджетний розподіл перешкоджає економічному зростанню, але
дозволяє уряду отримувати політичну ренту у вигляді голосів виборців. У
дослідженні використаємо цю теорію для пояснення впливу бюджетної
політики як на формування передумов економічних криз, так і на методи
державного регулювання у кризовому для економіки періоді.
Загалом, інституційні чинники впливу виборчих циклів на фіскальну
політику, спираючись на розгляд моделей політичних бізнес-циклів, вивчали
автори численних праць [431; 432; 459; 460; 542; 547]. Водночас, про вплив
виборчих циклів на фіскальний баланс не лише у нестійких та нових
демократіях, але і у країнах із розвиненою економікою пишуть Дж. Альт та
Д. Лассен, які пов’язують наявність виборчих циклів із низьким рівнем
економічне зростання без інфляції [535] або ізолювати економіку у потрібний момент від випадкових шоків
[434]. Переваги політиків у такій інформаційній асиметрії становлять причину виникнення ділових політичних
циклів [74].
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фіскальної прозорості та високим рівнем політичної поляризації [396]. До того
ж, у їх дослідженні враховано маніпулювання бюджетними видатками,
спричинене політико-економічною циклічністю. Вчені також з’ясовували, чи
пов’язані із виборчими циклами маніпулювання витратами та прибутками, –
відповідно, прибутки зменшувались у роки виборів у країнах із низьким та
високим рівнем прозорості фіскальної політики, але післявиборче зростання
прибутків або бюджетних надходжень було властиве для країн із високим
рівнем прозорості. Це підтверджує тезу авторів про схильність країн із низьким
рівнем прозорості накопичувати довгостроковий борг [396, с. 25]. Водночас
Дж. Альт та Д. Лассен не відзначили впливу прозорості фіскальної політики на
рівень витрат. Стосовно політичної поляризації, її вищий рівень, на їхню думку,
супроводжується вищим рівнем витрат у роки виборів та нижчим рівнем витрат
у післявиборчі періоди. Доходи, незалежно від рівня політичної поляризації,
зменшуються перед виборами. Проте, в цілому, дослідники визначили політику
урядів у контексті виборчих циклів як спрямовану на несуттєве регулювання
надходжень та видатків або пов’язану із маніпулюванням видатками [396, с.
35], коли, при цьому, надходження від податків впливають на рівень
державного боргу та бюджетний дефіцит [396, с. 25–26].
Попри дещо відмінні підходи до вивчення питання численні дослідники
обстоюють

тезу

маніпулювання

про

країнам,

притаманність
що

передвиборчого

розвиваються,

або

так

фіскального

званим

«новим

демократіям», де демократичні процедури є неусталеними. Вчені вказують на
роль таких сприятливих чинників для фіскального маніпулювання, як:
наявність міжнародних спостерігачів на виборах (що ускладнює прямі виборчі
маніпуляції) [482, с. 690], низька фіскальна прозорість [397, с. 530; 412, с. 403]
та висока політична поляризація [397, с. 530]. Також називають такі чинники,
як: рівень економічного розвитку, інституційна якість, сталість демократії,
виборчі правила та форма урядування, прозорість політичного процесу,
реалізація принципу стримувань та противаг [439, с. 387] тощо.
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М. Ші та Дж. Свенсон показали зв’язок між виборами та фіскальною
політикою, підкреслюючи притаманність політичних бюджетних циклів і
розвиненим країнам, і країнам, що розвиваються, коли урядові видатки перед
виборами збільшуються, а надходження до бюджету зменшуються, що
призводить до збільшення бюджетного дефіциту у виборчі роки [447].
Водночас низка досліджень показує, що у розвинених країнах, де є досвід
проведення демократичних виборів, фіскальне маніпулювання може негативно
вплинути на електоральну політику його суб’єктів унаслідок раціональної
поведінки виборців, які оцінюють його негативні наслідки [392; 419; 534].
Виборці, відповідно, є раціональними та прагнуть обирати компетентніших, за
їх оцінкою, кандидатів, спираючись на дані поточних результатів економічної
політики. У цій ситуації опортуністичні уряди намагаються покращити оцінку
їх здібностей громадянами і формують суспільні очікування перед виборами
засобами експансійної фіскальної політики через те, що відповідні інструменти
впливу є більш «доступними» для кандидата, який прагне здійснювати
передвиборне маніпулювання. Наслідки цих дій та перебування при владі
некомпетентних політиків призводять до збільшення розміру бюджетного
дефіциту. Водночас, за М. Ші та Дж. Свенсоном, виразнішими є прояви
політичних бюджетних циклів у країнах, що розвиваються. Досліджуючи
інституційне середовище політичних бюджетних циклів, учені виокремили
низку інституційних особливостей, які сприяють пошуку ренти політиками.
Загалом,

для

рентоорієнтованої

поведінки

політиків

сприятливими

є

неусталеність демократії, порівняно високий рівень політичної конкуренції,
інституційне середовище, зокрема, наявність корупції [544–547]. Тобто,
властиві новим демократіям політичні фіскальні цикли, спричинені фіскальним
маніпулюванням, пояснюються браком досвіду проведення виборів та
недостатньою прозорістю інформації, невпевненістю політиків унаслідок
небагатого досвіду виборів у стійкому електораті та намаганням охопити
широке коло виборців.
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Спираючись на праці М. Ші та Дж. Свенсона, можемо визначити такі
сприятливі передумови бюджетної циклічності, пов’язані з інституційним
середовищем, як: 1) неусталеність демократії або гібридний тип політичного
режиму, 2) підвищення рівня демократичності режиму за критерієм політичної
конкуренції, 3) збереження високого рівня корупції. Водночас, за А. Брендером
та А. Дрейзеном, іншою передумовою політичної бюджетної циклічності є
велика кількість громадян, невпевнених у ефективності демократичної системи,
що визначається громадським ставленням до демократичного режиму.
Проявами циклічності, відповідно, є показники зростання бюджетних видатків,
збереження або зниження бюджетних надходжень та зростання бюджетного
дефіциту. Ці критерії використано у роботі для визначення передумов
виникнення політичних бюджетних циклів в Україні, а аналіз бюджетних
видатків у 2008–2010 рр. для з’ясування, чи були наявними прояви циклічності
у цьому періоді. Отже, поєднання вказаних методологічних підходів дозволить
з’ясувати, чи сприяв політичний режим в Україні досліджуваного періоду
фіскальному маніпулюванню і політико-бюджетній циклічності. Для цього
проаналізуємо у наступному розділі політико-інституційне середовище процесу
прийняття рішень, зокрема, приділимо увагу підходам до визначення
політичного режиму із акцентом на інституційному аспекті, а саме – ролі
неформальних інститутів та корупції як інституційної пастки, яка сприяє
отриманню політичної ренти від бюджетного розподілу, а також способам
визначення рівня політичної конкуренції. До того ж, проаналізуємо політикокультурне середовище, яке характеризуємо за рівнем інституційної довіри,
ставленням громадян до влади, пріоритизацією розв’язання суспільноважливих
питань, схильністю до громадської участі, ставленням до форм державного
правління та політичних режимів і – що є суттєво – ставленням до високого
рівня розподілу державних видатків.
Насамперед звернемо увагу на визначення політичних інститутів. Із
ефективністю діяльності державних і політичних інститутів та, відповідно, з
оцінкою суспільних інститутів і методів прийняття рішень та підтримкою
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населенням політичного режиму (який визначають як сукупність методів,
способів та засобів здійснення політичної влади [112, с. 7]), вчені пов`язують
досягнення суспільної стабільності [154, с. 190; 155, с. 148]. Згідно з
неоінституційним підходом, інститути становлять набір правових норм та
неформальних правил, що склалися внаслідок взаємодії індивідів у процесі
обміну і впливають на процес прийняття рішень [337, с. 31], і якими, за
Г. О’Доннеллом, є систематизовані, загальновідомі, використовувані та
підтримувані суспільством форми взаємодії політичних суб’єктів (учасників
політичного
закріплені

процесу)
норми

[175].

організації

Формальними
політичної

інститутами
взаємодії;

є

зафіксовані,

організації,

які

функціонують відповідно до цих норм; традиції, правила політичної поведінки,
які регулюють політичну діяльність у цілому. Переважна частина політичних
явищ та процесів регламентована формальними інститутами і є кодифікованою,
підпорядкованою державному регулюванню. Втім, політична інституційна
система не може бути вивчена винятково у офіційно-нормативному розумінні,
не враховуючи домінуючих правил взаємодії. Отже, особливості політичного
режиму потрібно досліджувати з урахуванням не лише його конституційних
засад, але і наявності та функціонування неформальних інститутів, які
відображено в особливостях політичної взаємодії [343, с. 230] 8 . І якщо
формальними інститутами вважають правила та процедури, які створено,
популяризовано та поширено через канали, що загальновизнано офіційними
(такі державні інститути, як суди, парламенти, бюрократичні установи, та такі
встановлені державою правила, як конституції, закони, приписи, а також т. зв.
організаційні правила, якими є офіційні правила, яких дотримуються політичні
партії, групи інтересів, корпорації тощо), то неформальними інститутами варто
вважати прийняті у суспільстві неписані правила, які створено, популяризовано
та насаджено поза офіційно санкціонованими каналами [319, с. 192]. Деякі
Тут варто додати, що на діяльність державних органів, органів місцевого
самоврядування, політичних партій, суспільно-політичних рухів, громадських організацій як
інституційних складових суспільно-політичних процесів, які визначають цілісність та
ефективність політичної системи, впливають і неформальні спільноти [357, с. 272].
8
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вчені ототожнюють неформальні інститути з культурними традиціями або
інтерпретують встановлені державою правила як формальні, а встановлені у
межах громадянського суспільства – як неформальні
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. І розвиненість

громадянського суспільства та громадянської культури вважаються властивими
для демократії, яка потребує ефективного функціонування неформальних
інститутів та, відповідно, часу для їх визнання елітами та не-елітами [333, с.
56].
Вчені

виокремлюють

такі

передумови

створення

неформальних

інститутів, як: 1) неповнота формальних інститутів, які визначають загальні
параметри поведінки, але не враховують усі можливі варіанти (тобто, суб’єкти
діють у межах таких формальних інститутів, як бюрократичні та законодавчі
структури, розробляють норми та процедури, які спрощують їх роботу або які
стосуються питань, розв’язання яких не передбачено формальними правилами),
2)

прагнення

досягнення

суспільно-несхвалюваних

цілей,

коли

через

«непомітність» функціонування неформальних інститутів можливими є
непопулярні або навіть незаконні дії, які офіційно неможливі (хабарництво,
патримоніалізм, підкуп виборців, наприклад, є діями, які не піддані легалізації)
[319].
Оскільки політичні інститути забезпечують відтворення, стабільність і
регулювання політичних відносин усередині сформованого режиму [270, с. 13],
і вплив неформальних політичних інститутів на функціонування політичної
системи та запровадження формальних інститутів демократії визначає рівень
демократичності політичного режиму [339, с. 252], то внаслідок неузгодженості
запроваджених формальних інститутів демократії та усталених неформальних
політичних інститутів виникають так звані гібридні політичні режими, які є
певним результатом демократичного транзиту та поєднують риси автократії та
демократії [158, с. 16]. Водночас конкурентна сутність гібридного режиму
свідчить про ознаки демократії за рахунок проведення конкурентних виборів, а
9

Г. Хелмке та С. Левіцкі пропонують визначення неформальних інститутів, яке одночасно охоплює
максимально можливу кількість неформальних правил та доволі вузьким для того, щоб відокремлювати
неформальні правила від неінституційних неформальних явищ [319, с. 191].
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також може посилюватися проявами політичних змагань, пов’язаними із
функціонуванням неформальних інститутів [158, с. 16], прагненням отримувати
політичну ренту. Оскільки визначення індексів інституційного розвитку
політичної системи (зокрема, індексу урядової участі, індексу урядової
відповідальності,

індексу

диспропорційності

представництва

партій, індексу демократичності урядування тощо
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політичних

), їх обчислення та

інтерпретація пов’язані із визнанням ролі партій, що певною мірю відображено
у так званих процедурних визначеннях демократії (які враховують мінімальну
кількість атрибутів, ототожнюють її здійснення з проведенням конкурентних
виборів та наявністю громадянських свобод11) [332, с. 238-239], для з’ясування
вимірюваного рівня політичної конкуренції в Україні досліджуваного періоду
застосуємо підходи до обчислення низки індексів, на основі даних про
парламентські вибори 2006 р. (перші після конституційної реформи, у період
формування нового режиму) та 2007 р. (за результатами яких було сформовано
парламент та уряд, які виступили учасниками процесу антикризового
регулювання), а також про склад урядів, сформованих у 2005 р., 2006 р. та
2007 р. Це дозволить визначити формальні показники політичної конкуренції,
притаманної режиму, в умовах якого відбувалася фінансово-економічна криза
2008–2009 рр.
Оскільки формальна інституціоналізація політичної конкуренції може
відбуватися за допомогою діяльності та взаємодії політичних партій,
визначимо рівень фрагментованості партійної системи за показниками
ефективної

кількості

парламентських

партій

та

ефективної

кількості

електоральних партій. Показник ефективної кількості політичних партій (за

10 Як обрання критеріїв порівняння, так і їх оцінка, відбуваються залежно від концепції демократії, на
яку орієнтуються автори методології та яка є в основі розуміння відповідності розглядуваних процесів
демократичним стандартам [323, с. 113-114 ].
11
Розробниками виборчого визначення є Й. Шумпетер, Дж. Кіркпатрік, Т Ванханен. Процедурні умови
демократії або поліархії, за Р. Далем- це контроль виборних посадовців, проведення частих та чесних виборів;
наявність активного та пасивного виборчого права у дорослого населення; наявність свободи висловлювань;
наявність права пошуку альтернативних джерел інформації, які мають бути захищені законом; наявність права
громадян на створення незалежних об’єднань та організацій [435, с. 11]. Відповідно, демократією також
вважають політичний режим, що спирається на процес колективного прийняття рішень, суб’єкти якого мають
однаковий вплив на його окремі етапи [427].
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методологією, розробленою Р. Таагаперой та М. Лааксо) запропоновано
обчислювати за формулою (1.1)
Е=

1
n

p
i 1

,

(1.1)

2
i

де E – ефективна кількість політичних партій;
pi – кількість мандатів, які отримала партія і у представницькому органі,
або частка голосів, отриманих партією на виборах;
n – кількість політичних партій.


. . . . .

дослідженні обчислимо ці показники за даними про вибори

до Верховної Ради України, проведені у 2006 р. та 2007 р., що дозволить із
визначенням

різниці

між

ефективною

кількістю

електоральних

та

парламентських партій зробити певні висновки про рівень фрагментованості
партійної системи. Ці дані доповнимо обчисленням індексу фрагментованості
парламенту за формулою Д. Рае (1.2)
n

F  1   p i2 ,

(1.2)

i 1

де F – індекс фрагментованості парламенту;
pi – частка голосів виборців або мандатів, отриманих політичною партією
у парламенті;
n – кількість парламентських партій.
Залежно від типу партійної системи значення індексу перебуває у
інтервалі від «0» (однопартійна система) до «1», яке збільшується зі
збільшенням плюралізму. Рівень фрагментації Верховної Ради України варто
розглянути у контексті наявності або відсутності парламентської переваги,
зважаючи, що фрагментованість парламенту є сприятливим чинником
опортуністичної поведінки та впливовості представлених політичних партій.
Для визначення рівня конкурентності доцільно з’ясувати також рівень
впливовості парламентських партій. Зокрема, із обчисленням індексу впливу
Банцафа за формулою (1.3)
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 (i) 

bi

b

,

(1.3)

j

j

де β(i) – індекс впливу партії i;
bi – кількість коаліцій, у яких політична партія або фракція i є ключовою.
Отримані дані дозволять нам зіставити інформацію про можливості
формування виграшних коаліцій за результатами парламентських виборів
2007 р.
На доповнення індексу впливу слід використовувати для визначення
стабільності коаліційних угод запропонований Л. Майєром індекс агрегації,
який показує становище або впливовість найбільшої парламентської партії у
співвідношенні з іншими, і для обчислення якого використовують формулу
(1.4)
A

S
,
N

(1.4)

де A – індекс агрегації;
S – відсоток мандатів, які має найбільша парламентська партія;
N – кількість парламентських партій.
Чим

вищим

є

індекс,

тим

більшою

є

ймовірність

створення

однопартійного уряду.
Сформований режим, який функціонував у 2005–2009 рр., та рівень його
конкурентності також пропонуємо характеризувати за показниками партійного
впливу на уряд. Ними є показники урядової впливовості, а саме: індекс
урядової участі та індекс урядової відповідальності (що у сукупності
відображають так званий індекс урядової істотності). Індекс урядової участі
обчислюють для визначення впливовості політичних партій як співвідношення
кількості урядів, у яких представлено певну політичну партію, до загальної
кількості урядів у досліджуваному періоді, за формулою (1.5)
I pi 

де Ipi – індекс урядової участі;

P
,
G

(1.5)
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P – кількість урядів, у яких представлено політичну партію;
G – кількість урядів у досліджуваному періоді.
Величина індексу перебуває у проміжку від «0» до «1» (ситуація, коли
політична партія представлена в усіх урядах, сформованих протягом періоду).
Індекс урядової відповідальності обчислимо за формулою (1.6)
I oi 

L
,
G

(1.6)

де Ioi – індекс урядової відповідальності;
L – кількість урядів, очолюваних представником певної політичної партії;
G – кількість урядів у досліджуваному періоді.
Отримані показники дозволять визначити рівень політичної конкуренції
як передумову формування політико-бюджетної циклічності для режиму, в
умовах якого відбувалася фінансово-економічна криза 2008–2009 рр.
Наступна передумова формування політико-бюджетної циклічності, яка
потребує окремого розгляду, стосується рівня корупції як способу отримання
економічної та політичної ренти, коли вибіркове здійснення владних
повноважень за винагороду становить прояв рентоорієнтованої поведінки. При
цьому, різною є інтерпретація сутності корупційних дій і також різняться
підходи до визначення поняття корупції. Насамперед розрізняють поняття
політичної та бюрократичної корупції [195, с. 3]. Політична корупція властива
для процесу ухвалення політичних рішень та формування політики, а
бюрократична – для процесу реалізації ухвалених рішень та реалізації політики
в цілому. Пояснюється таке розмежування відмінністю між політичною
діяльністю як нормотворчою та бюрократичною діяльністю як управлінськорозпорядницькою, коли суб’єкти політичної корупції використовують владу
для встановлення правових норм з метою реалізації приватних інтересів, а
суб’єкти бюрократичної корупції порушують установлені норми та правила з
відповідною метою. Поширеним є визначення політичної корупції як
нелегітимного використання учасниками політичного процесу та носіями
влади можливостей і повноважень з метою отримання особистих або групових
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вигод (ренти) [195, с. 7]. Тому, зважаючи на предмет нашого дослідження,
проаналізуємо рентоорієнтовану поведінку, пов’язану з політичною корупцією.
Слід додати, що корупцію визначають і як політичний інститут, і як
інституційну

пастку.

У

сфері

державного

регулювання

корупція

як

інституційна пастка пов’язана із такими джерелами ренти, як: розподіл
бюджетних коштів, приватизація підприємств зі зниженням їх реальної
вартості, доступ до фінансування проектів, закупівля товарів та послуг. Серед
способів отримання політичної ренти шляхом використання інституційних
пасток відзначають політичну корупцію як чинник формування політикобюджетної циклічності, що уможливлює отримання ренти не лише шляхом
приватизації підприємств із заниженням ринкової вартості та доступу до
фінансування проектів унаслідок непрозорих тендерних закупівель товарів та
послуг, але і шляхом розподілу бюджетних коштів [166].
Те, як рівень бюджетних видатків вплинув на отримання політичної
ренти у досліджуваному періоді, визначимо за показниками політичної ренти
для бюджетного розподілу. Для цього використаємо дані про Зведений бюджет
України. Наскільки ефективними були державні видатки, бюджетний розподіл
яких спричинено пошуком ренти, визначимо шляхом обчислення суми змін у
пропорційному розподілі різних бюджетних програм до попереднього періоду
(методологія Р. Катца і Дж. Розенберга12) за формулою (1.7)

Rt 

1 n
 S (ti )  S(ti 1) ,
2 i 1

(1.7)

де Rt – політична рента для бюджетного розподілу (пропорція від
загального розподілу урядових видатків);
S (ti ) – відсоток видатків на ціль або програму і у видатках зведеного

бюджету у році t;

12
У порівняльному дослідженні 20 країн [489]. До того ж, кількісне вимірювання здійснили
А. Харбергер, Д. Демірбас [106; 443].
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S ( ti 1) – відсоток видатків на ціль або програму і у видатках зведеного

бюджету у році (t-1);
n – кількість цілей у бюджеті.
Оцінку втрат суспільства від політичної ренти в межах цієї методології
обчислюють за формулою (1.8)
Wt  Rt 

Gt
,
GNPt

(1.8)

де Wt – суспільні втрати у році t;
Rt – частка політичної ренти для бюджетного розподілу;
Gt – сума урядових витрат у році t;
GNPt – валовий національний продукт у році t.

За даними 2006–2010 рр. показники пошуку ренти Rt для розвинених
країн становлять 2,73% зі стандартним відхиленням 0,89, для країн, що
розвиваються, – 7,71% зі стандартним відхиленням 2,46% [443]. Показники Wt
для розвинених країн становлять 0,89% зі стандартним відхиленням 0,48%, для
країн, що розвиваються, – 2,46% зі стандартним відхиленням 1,34% [443]. У
наступному розділі обчислимо та зіставимо із цими даними показники для
України.
Враховуючи те, що в межах бюджетної політики може бути обрано
засоби антикризового регулювання, спрямовані на покращення матеріального
становища населення і мінімізацію проявів економічної кризи у соціальній
сфері, необхідно зважати на мотивації орієнтованих на президентські вибори
політичних суб’єктів при відповідному встановленні соціальних стандартів,
формуванні видатків державного бюджету на соціальний захист та соціальне
забезпечення13. Відповідно, аналізу потребує зіставлення антикризових заходів,
спрямованих на стабілізацію економічної ситуації та/або створення умов для
13

За визначенням Міжнародної організації праці, соціальний захист становить загальну базову
соціальну підтримку всіх громадян, незалежно від внесків або тривалості їх трудового стажу, і складові
соціального захисту становлять медична допомога, допомога внаслідок хвороби, допомога по безробіттю, у
зв’язку з народженням дитини, допомога сім’ям із дітьми, внаслідок виробничого травматизму і професійного
захворювання, за інвалідністю, за віком, у разі втрати годувальника [185., с. 17].
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відновлення і покращення макроекономічних показників у довгостроковій
перспективі, із заходами, спрямованими на мінімізацію проявів економічної
кризи у короткостроковій перспективі.
Питання відповідного регулювання, спричиненого зниженням показників
фінансово-економічної діяльності у другій половині 2008 р. – на початку
2010 р., дослідимо із застосуванням алгоритму прийняття політичних рішень у
бюджетній сфері, зокрема, стосовно прийняття державного бюджету, із
акцентом на формуванні його видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення як способі мінімізації наслідків кризи. Відповідно, насамперед
розглянемо прийняття рішень органами державної влади в межах нормативно
закріплених процедур.
Поняття

«політичне

рішення»

використовують

для

інтерпретації

здійснення індивідуальним або колективним суб’єктом вибору з наявних
альтернатив певного способу політичної дії, засобів та етапів її реалізації в
процесі досягнення мети діяльності політичних структур у межах їх
компетенції. За своєю сутністю політичне рішення спрямоване на перетворення
політичної влади на управління суспільними процесами [194], що відіграє
ключову роль у перетворенні вимог суспільства та окремих груп або осіб на
механізм регулювання суспільних, міжгрупових відносин та водночас є
способом реалізації інтересів суб’єктів політичного процесу. У дослідженні
будемо орієнтуватися на прагнення суб’єктів прийняття рішень до збереження
владних повноважень шляхом збільшення рівня суспільної підтримки, у тому
числі за допомогою привабливої для більшої частини суспільства бюджетної
політики. Здійснити відповідний аналіз можемо на підставі вивчення
розроблених проектів та ухвалених нормативно-правових актів, які є у
відкритому доступі.
Для аналізу механізму прийняття відповідних політичних рішень
використаємо модель політико-управлінського циклу (яка має переваги,
порівняно із моделями, розробленими раніше у межах біхейвіоралістського,
системного, раціонального та інших підходів). Ця модель враховує динаміку
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політико-управлінського процесу, у тому числі динаміку поведінки суб’єктів
прийняття рішень та її чинники, тобто ролі окремих суб’єктів, вплив
зовнішнього середовища, розмежування політико-управлінської діяльності на
різних етапах процесу прийняття рішень за функціонально-рольовим критерієм
[398, с. 29–30]. Це дозволяє стверджувати про такі переваги моделі, як:
створення можливостей для вивчення стабільності або змінності державної
політики у певній сфері, причин та передумов просування певного рішення на
різних етапах, взаємодії між учасниками процесу прийняття певного рішення,
пояснення їх мотивацій у розробці альтернатив, ухваленні та реалізації
рішення. Отже, розглядувана модель, акцент у якій зроблено на циклічності
процесу прийняття рішень, долає недоліки інших моделей, які розглядають
процес як лінійний. Водночас модель політико-управлінського циклу іноді
застосовують не стільки як універсальний опис реального процесу політичного
управління, скільки як аналітичний засіб, за допомогою якого визначають
критичні точки просування політичних рішень [492, с. 651–652], або навіть як
концептуальний конструкт [568]. Окрім того, переконливим аргументом на
користь застосування моделі політико-управлінського циклу для вивчення
процесу

прийняття

політичних

рішень

виступає

паралельне

вивчення

особливостей процесу прийняття рішень у різних галузях науки [331, с. 357].
Першими

працями,

у

яких

сформульовано

поняття

політико-

управлінського циклу, були написані в середині минулого століття роботи
Г. Саймона, Г. Лассвела, пізніше праці В. Данна, Дж. Андерсона [398; 450; 503;
549].

Водночас

роботи

авторів

моделі

політико-управлінського

циклу

(Дж. Мейя, А. Вільдавскі, В. Дженкінса, Б. Хогвуда, Л. Ганна, Дж. Андерсона,
В. Данна, П. Мюллера, І. Сюреля, Є. Дрора та інших) містять дещо відміні один
від одного алгоритми прийняття рішень, проте загальні принципи їх побудови є
спільними. Залежно від акценту на тих чи інших ключових точках процесу,
дослідники називають різну кількість етапів. Найпростішим є виокремлення
таких етапів, як: формування порядку денного, розробка альтернативних
варіантів рішення та затвердження оптимального варіанта. В. Дженкінс
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пропонує розглядати сім фаз політико-управлінського циклу: ініціювання
рішення, обробка інформації, висновок, прийняття рішення, реалізація рішення,
оцінка його результатів, завершення циклу [486, с. 17], Б. Хогвуд та Л. Ганн –
дев’ять фаз: рішення про необхідність прийняття рішення, рішення про спосіб
прийняття рішення, визначення питання, яке потребує розв’язання, здійснення
прогнозування, формулювання цілей та пріоритетів, розгляд альтернатив
рішення, реалізація відповідної політики, здійснення моніторингу та контролю,
оцінка рішення, затвердження результатів та завершення циклу [479, с. 4].
Політичний цикл за П. Мюллером та І. Сюрелем становить фази:
1) формування порядку денного, формулювання суб’єктами питання, яке
потребує розв’язання; 2) вироблення рішень або альтернатив досягнення цілей;
3) ухвалення рішення у вузькому розумінні (яку автори вважають найбільш
видимою фазою процесу прийняття рішень); 4) втілення рішення (реалізація
або нереалізація обраної альтернативи); 5) оцінювання прямих та непрямих
наслідків реалізовуваної програми, їх відповідність очікуванням; 6) завершення
або переформулювання політики. Модель, яку запропонували Дж. Андерсон та
В. Данн, містить п’ять фаз: формування порядку денного, вироблення
альтернатив рішення, затвердження рішення, його реалізація та оцінка процесу
реалізації [398; 450]. Водночас варто звернути увагу на такі недоліки моделі, як
складність розгляду процесу прийняття політичних рішень як покрокового,
лінійного або циклічного. Долає цей недолік розгляд етапів як поєднаних не
послідовно, а паралельно [80, с. 159], коли можливим є повернення в разі
необхідності до попередніх етапів. Модель політико-управлінського циклу,
безперечно, не пояснює всі внутрішні тенденції, зв’язки та мотивації учасників
процесу прийняття рішень, проте в умовах обмеженої інформації та зважаючи
на мету дослідження, її потенціал є цілком достатнім для пояснення названих
нами особливостей бюджетного процесу у контексті політики з подолання
наслідків фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр.
Формування порядку денного та визначення питання, яке потребує
розв’язання, є певним початковим пунктом процесу прийняття рішення (що
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висвітлено у працях Р. Келлі, Д. Паламбо, Дж. Мангейма, Р. Річа, Б. Хогвуда і
Л. Ганна, В. Дженкінса, інших вчених [479, с. 7–8; 486, с. 17; 492, с. 651; 511]).
Політичний порядок денний становить сукупність актуальних соціальних
питань, які відбивають потреби суспільних груп або суспільства, груп інтересів,
та на які політики прагнуть, здатні та повинні реагувати. Іншими словами,
публічний порядок денний формується з вимог, які політики обирають,
відчуваючи, що настав час на них реагувати або робити видимість реакції [398,
с. 85], на що впливають цілі, пріоритети суб’єктів, наявні ресурси та
громадський тиск. Варто враховувати, що суттєву роль у формуванні порядку
денного у конкурентних політичних режимах, де формування органів
державної та місцевої влади відбувається за результатами демократичних
виборів,

відіграють

суспільно-політичні

питання,

розв’язання

яких

є

найактуальнішим. У дослідженні буде проаналізовано питання формування
порядку денного у контексті доцільності вибору методів антикризового
регулювання у ситуації зміни показників фінансової та економічної сфери із
акцентом на бюджетних засобах мінімізації проявів кризи.
Розробка проектів рішення, його альтернативних варіантів та вибір
прийнятної (або оптимальної) альтернативи є наступним етапом алгоритму
прийняття рішень. І вироблення критеріїв їх порівняння, у свою чергу,
залежить від акцентів під час формулювання питання, яке потребує
розв’язання, аналізу ситуації, об’єкта та мети прийняття рішення. Для
з’ясування проявів фіскального маніпулювання опортуністичними політиками
розглянемо пропоновані у 2008–2009 рр. проекти нормативно-правових актів,
серед яких закони про державний бюджет 14 , зокрема приділимо увагу їх
14
Із врахуванням того, що 1) бюджетне законодавство складається з: Конституції України, Бюджетного
кодексу України, закону про Державний бюджет України, інших законів, що регулюють бюджетні відносини,
передбачених Кодексом, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі і на
виконання Кодексу та інших законів України, нормативно-правових актів органів виконавчої влади, прийнятих
на підставі і на виконання Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України, рішень про місцевий бюджет, рішень органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до Кодексу, 2) бюджетна система
України і Державний бюджет України встановлюються виключно бюджетним кодексом та законом про
Державний бюджет України, 3) «виключно законом про Державний бюджет України визначаються
надходження та витрати Державного бюджету України», аналізованими у дослідженні законами є закони про
Державний бюджет України [17, ст. 4].
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складовій, яка стосувалася статті видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення. Також звернемо увагу на законопроекти щодо зміни соціальних
стандартів у досліджуваному періоді.
Наступними етапами є ухвалення та реалізація політичного рішення.
Важливими тут є ресурсний чинник та невизначеність, яка стосується
інформаційних обмежень. Окрім того, управління реалізацією ухваленого
рішення можемо виокремлювати як певний субетап процесу його реалізації.
Одним з найважливіших етапів політико-управлінського циклу є
оцінювання політичного рішення. У широкому контексті йдеться про оцінку
результатів рішення, його ефективності. Втім відповідне оцінювання є
комплексним та супроводжує процес прийняття рішення на різних його етапах.
Іноді з-поміж етапів прийняття рішення виокремлюють аналіз реакції на
рішення або реалізацію принципу зворотного зв’язку [257, с. 26], що є доволі
доцільним у ситуації пошуку ефективних та/або суспільно-схвалюваних
рішень. Отже, можливим є виокремлення у моделі політико-управлінського
циклу окремого етапу корекції (якому передує оцінювання рішення та
наступним після якого може бути прийняття нового рішення). Формулювання
показника результативності повинно відображати взаємозв’язок між діями
суб’єкта прийняття рішення та зміною стану об’єкта управління, тобто
предметом оцінки іноді вважають результат діяльності, а не стан сфери впливу
в цілому [123], що є дискусійним питанням.
Отже, процесуально-циклічний підхід, як і інші підходи, пропонує
досліджувати послідовні етапи процесу прийняття рішень, але, порівняно з
ними, має певні переваги. Насамперед важливою є зумовлена реаліями
політичного процесу можливість доповнення моделі із додаванням окремих
етапів (наприклад, ресурсної підтримки рішення, його корекції) або субетапів
(для вивчення, наприклад, особливостей формування альтернатив рішення,
здійснення контролю за його реалізацією). Отже, запропонована модель
прийняття політичних рішень дозволяє врахувати політичну ситуацію та
очікування від реалізації рішення, а також трансформацію рішення – етап,
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розгляд якого залежить від попереднього аналізу змінюваної політичної
ситуації та оцінки результатів. Водночас реалізація всіх етапів алгоритму та
функціонування механізму прийняття політичних рішень, незалежно від
формально закріплених повноважень суб’єктів прийняття рішень, визначається
їх мотивацією та ресурсами.
Здійснювати

відповідний

аналіз

доцільно

із

застосуванням

неоінституційного підходу, за яким вплив особистісного чинника на процес
прийняття політичних рішень пояснюють принцип максимізації корисності,
теорія опортуністичної поведінки і теорія обмеженої раціональності, а також
теорія трансакційних видатків, зокрема, в контексті врахування невизначеності
[337, с. 36 ] (оскільки невизначеність є одним з чинників виникнення
трансакційних видатків у процесі прийняття рішень, серед яких видатки
пошуку інформації, ведення перемовин тощо), спричинених, зокрема,
опортуністичною поведінкою [349, с. 56]. В процесі прийняття політичних
рішень, як і в економічній сфері, трансакційні видатки пов’язуються із
взаємодією суб’єктів, специфікою ресурсів, умовами, у яких виконуються
рішення. Оскільки особливістю неоінституціоналізму є використання методів,
понять і концепцій економічної теорії для аналізу політичних явищ і процесів, –
якщо визначати економіку в термінах обмежених ресурсів і цілей конкуренції
(як пропонує Г. Беккер [10, с. 25]), то їх застосування може бути корисним для
аналізу процесу прийняття рішень й у політичній сфері.
Притаманна

неоінституціоналізму

теорія

трансакційних

видатків,

розробниками якої є Р. Коуз, Д. Норт, О. Вільямсон, С. Чунг, Й. Барцель,
К. Леффлер та інші, для пояснення поведінки суб’єкта прийняття рішення
використовує поняття обмеженої раціональності та опортунізму. Тобто, згідно з
цією теорією, суб’єктам прийняття рішень властива обмежена раціональність
(вони намагаються діяти раціонально, але мало здатні до цього) та притаманна
опортуністична поведінка (коли дії можуть не відповідати задекларованим
намірам). В цілому, трансакційні видатки та опортуністична поведінка стають
причиною прийняття не завжди оптимальних рішень, що узгоджується з
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принципом обмеженої раціональності [337, с. 34]15. Розвиток теорії обмеженої
раціональності зумовило визнання того, що ресурсна обмеженість та
опортуністична поведінка спричиняють невизначеність, яка призводить до
додаткових видатків у процесі прийняття рішень [325, с. 4 ].
Аналізувати мотивації суб’єктів прийняття рішень варто із врахуванням
функції корисності цільової групи16, на яку орієнтовано ці рішення, та водночас
обмеженої раціональності її учасників. У дослідженні застосуємо підхід до
визначення функції корисності виборців, на яких орієнтовано дії суб’єктів
антикризового економічного регулювання, розроблений згідно з принципом
максимізації корисності. Функцію суспільної корисності визначаємо через
показники економічного розвитку, суспільні очікування, оцінку діяльності
політичних

суб’єктів

в

умовах

обмеженої

інформації.

Врахування

інформаційних обмежень, як і мінливості політичної ситуації, є необхідним у
процесі прийняття рішень [340, с. 45], оскільки через мінливість середовища
прийняття рішень, великої кількості чинників впливу на ситуацію, відповідна
невизначеність ускладнює процес політичного прогнозування та вироблення
альтернатив рішень [324, с. 66 ]17.
Таким чином, зауважимо, що аналіз процесу прийняття політичних
рішень потребує комплексного підходу із врахуванням мотивацій його
суб’єктів та можливостей пошуку ними політичної ренти, які визначає тип

15 Зокрема, на ідею обмеженої раціональності у дослідженні процесу прийняття рішень спирався
Г. Саймон, який приділяв увагу теорії пошуку і теорії команд [256, с. 30] та писав, що ситуація і середовище
обмежують кількість доступних альтернатив і встановлюють максимально можливий рівень реалізації мети
[255, с. 5]. К. Ерроу також вказував, що неповнота даних стосовно набору альтернатив і наслідків їх вибору є
невід’ємною рисою процесу прийняття рішень у всіх сферах [366, с. 59]. Д. Норт розглядав так звану складність
довколишнього світу, коли невизначеності при прийнятті рішень виникають внаслідок обмеженої інформації
про поведінку інших індивідів у процесі взаємодії з ними [173, с. 43- 44].
16 Функція корисності, розглядувана насамперед в економічній теорії, може визначатися за кількісним
та порядковим принципами. У нашому дослідженні для інтерпретації обрано порядковий підхід, за яким
функцію корисності визначаємо як впорядкування наборів благ за пріоритетністю. Їх частка або відношення,
при цьому, не враховується. Відповідно, індивід, який здійснює вибір, може ранжувати альтернативи і
колективного вибору, і таке ранжування також буде транзитивним, тобто індивід здатен обирати таку
колективну дію, яка займає найвищу позицію за його шкалою корисності. Ми враховуватимемо це як для
пояснення дій суб’єктів прийняття рішень, так і для пояснення електорального вибору. Відповідно, у роботі,
досліджуючи мотивації орієнтованих на участь у президентських виборах суб’єктів, суттєвим є врахування їх
індивідуальної функції корисності. Водночас варто зважати на складність визначення чинників її формування
внаслідок обмеженості інформації.
17 Що частково долає оптимізація процесу прийняття рішен із використанням новітніх технічних
можливостей [348, с. 65].
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політичного режиму. При цьому, в економічному регулюванні відіграють роль
пов’язані з політичним режимом інституційні чинники.
В умовах політичної конкуренції актуальності для опортуністичних
політиків

набуває

фіскальне

маніпулювання,

здійснюване

шляхом

структурування видатків державного бюджету, яке потенційно цікавить
потенційних виборців. У періоди економічних криз, коли відбувається
зниження добробуту широких верств населення, способом фіскального
маніпулювання може виступати збільшення бюджетних видатків на соціальний
захист та соціальне забезпечення. Уряд, який здійснює виконання державного
бюджету і може ініціювати внесення змін до нього упродовж року, та
парламент, який затверджує бюджет і вносення змін до нього, є суб’єктами
відповідних політичних рішень. Водночас варто враховувати, що окремі
політики та президент є суб’єктами законодавчої ініціативи, що дозволяє їм
висувати власні пропозиції, які стосуються змін та затвердження соціальних
стандартів. Так, у передвиборчій ситуації мотивації суб’єктів прийняття
відповідних політичних рішень пов’язані зі збільшенням суспільної підтримки
та, безумовно, з врахуванням суспільних прагнень і соціально-економічних
пріоритетів.
У роботі вказану методологію застосовано до дослідження алгоритму
прийняття рішень у сфері формування бюджетних видатків на соціальний
захист та соціальне забезпечення в умовах фінансово-економічної кризи 2008–
2009 рр. Зокрема, згідно з Бюджетним кодексом України [17, ст. 19, 32-62]18,
виокремлено такі етапи бюджетного процесу

19

, як: складання проекту

Державного бюджету України, розгляд проекту та затвердження Державного
бюджету України (прийняття закону про Державний бюджет України),
виконання Державного бюджету України, внесення змін до закону про

18

Положення бюджетного кодексу, на які є посилання у роботі, викладено у однаковій редакції в тексті
Бюджетного кодексу України, прийнятого 8.07.2010 р., і чинного на момент написання роботи бюджетного
кодексу у поточній редакції від 19.06.2020 р.
19
Бюджетним процесом є «регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду,
затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням
бюджетного законодавства» [17, ст. 2].
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Державний бюджет України, звітування про виконання державного бюджету,
паралельно відбувається контроль виконання всіх етапів бюджетного процесу.
Дослідження

процесу

прийняття

рішень

з

метою

визначення

можливостей фіскального маніпулювання, здійснене у роботі із застосуванням
теорії опортуністичної поведінки, дозволило аналізувати етапи алгоритму із
урахуванням чинників політичного опортунізму та відповідного фіскального
маніпулювання

на

підставі

визначення

рівня

політичної

конкуренції,

гібридності політичного режиму, рівня корупції та довіри суспільства до
демократії. Так, у дослідженні, за вказаним алгоритмом, виокремлено етапи:
1) формування

політичного

порядку

денного,

пов’язаного

зі

зміною

економічних та соціальних показників, 2) розробки альтернативних варіантів
рішень, 3) ухвалення та реалізації рішень, 4) процесу корекції ухвалених
рішень. Оцінку реалізації рішень нами здійснено у двох вимірах: економічному,
з точки зору впливу на подолання наслідків кризових явищ в економіці, та
політичному, з точки зору забезпечення виборчої підтримки суб’єктами
прийняття рішень20.

1.2 Джерельна база

Джерельну базу дослідження становлять: офіційні статистичні дані, які
стосуються насамперед показників економічного розвитку України у період
2008–2010 рр.; тексти ухвалених урядом, парламентом та президентом
антикризових рішень, проектів законів та постанов, спрямованих на подолання
наслідків фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр., рішення і проекти
законів про державний бюджет і внесення змін до Державного бюджету
України на 2009 р. та 2010 р.; нормативно-правові документи, які стосуються
Наукові положення та висновки дисертаційного дослідження представлено у праці: Чабанна М.
Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008-2009
рр. в Україні. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019.
368 с.
20
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сфери регулювання видатків державного бюджету на соціальний захист та
соціальне забезпечення, розроблені та/або ухвалені у період жовтня 2008 р. –
квітня 2010 р.; дані загальнонаціональних опитувань населення України,
проведених у період 2005–2010 рр.; індекси демократичного розвитку,
представлені у звітах міжнародних організацій та закордонних дослідницьких
установ; дані Центральної виборчої комісії України, які стосуються результатів
парламентських виборів 2002–2007 рр., та дані про склад урядів, сформованих
у період 2005–2007 рр.; заяви політиків стосовно формування державного
бюджету та зміни соціальних стандартів.
Базу рішень органів державної влади з подолання соціально-економічних
наслідків фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в Україні становлять,
насамперед, нормативно-правові документи, розроблені та/або ухвалені у
період жовтня 2008 р. – квітня 2010 р., у яких закріплено рішення вищих
органів державної влади у сфері регулювання видатків державного бюджету на
соціальний захист та соціальне забезпечення. Державну політику України у
сфері соціального захисту та соціального забезпечення, відповідно до
закріплених у Конституції України владних повноважень, регламентують
нормативно-правові акти Верховної Ради України21, Президента22 та Кабінету
Міністрів України23. Відтак, серед аналізованих рішень: закони, законопроекти,
пояснювальні записки до законопроектів, постанови та проекти постанов
парламенту, постанови та проекти постанов і розпорядження уряду, укази
президента, а також висновки Головного експертного управління на вказані
проекти. Суб’єктами розробки та ухвалення досліджуваних рішень є Кабінет

21
В межах парламентських повноважень щодо «визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики,
затвердження загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку, а також щодо законодавчого
визначення засад соціального захисту», а саме «через прийняття законів, використання механізмів
парламентського контролю і, зокрема, шляхом проведення парламентських слухань» [259, с. 22].
22
Зокрема, укази та розпорядження, які є додатковими щодо встановлених законами України
регулювань, оскільки окрім здійснення правового регулювання засад соціальної політики, до компетенції
президента не віднесено визначення державної політики у сфері соціального захисту та соціального
забезпечення [259, с. 22].
23
Як «органу, який забезпечує проведення політики у сферах праці й зайнятості, а також соціального
захисту населення, розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного,
соціального і культурного розвитку України» [259, с. 22].
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Міністрів України, Верховна Рада України, Президент України, представники
політичних партій у парламенті.
Аналіз текстів ухвалених антикризових рішень у сфері соціальної
політики, законів та проектів законів про державний бюджет і внесення змін до
Державного бюджету України дав змогу з’ясувати, якими були пропоновані
кроки та ухвалені рішення, що стосувалися зміни соціальних стандартів, інших
аспектів соціального захисту та соціального забезпечення в умовах зміни
соціально-економічних

показників,

спричиненої

кризовими

явищами

в

економіці. У процесі дослідження алгоритму процесу прийняття антикризових
рішень у сфері формування видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення проаналізовано низку джерел. Документи, які стосуються перших
рішень у сфері антикризового регулювання, датованих жовтнем–груднем
2008 р., проаналізовано з метою показати особливості формування порядку
денного. Наступна група документів, до якої відносимо закони про бюджет,
закони про соціальні стандарти, дозволила нам проаналізувати етап розробки
альтернатив та ухвалення відповідних рішень. Зокрема, у контексті розгляду
формування порядку денного як етапу алгоритму процесу прийняття
антикризових рішень проаналізовано ухвалені на початку виникнення кризи
Рішення Ради національної безпеки та оборони України від жовтня 2008 р.
«Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та
мінімізації негативного впливу світової фінансово-економічної кризи на
економіку України» та відповідний Указ Президента України Про рішення
РНБО України від 24 жовтня 2008 р. та проект постанови «Про першочергові
заходи щодо мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку
України» від 27 жовтня 2008 р. [234]. Увагу приділено Програмі діяльності
Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної
кризи та поступальний розвиток» від 23 грудня 2008 р. та проекту Постанови
Верховної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів
України» [236; 241] (а також тексту попередньої Програми діяльності Кабінету
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Міністрів України «Український ПРОРИВ: для людей, а не політиків» від 17
січня 2008 р. [239; 241]).
Окрім того, приділено увагу Закону України «Про першочергові заходи
щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України» від 31 жовтня 2008 р. [233], який
стосувався питання економічної кризи та був першим ухваленим антикризовим
законом, та проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону України
“Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової
кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо
приведення його у відповідність до голосування народних депутатів України 31
жовтня 2008 року» від 6 листопада 2008 р. [207]
Низка документів, проаналізованих у роботі, стосується створення
Стабілізаційного

фонду,

регламентованого

рішенням

РНБО

України,

відповідним указом президента та законом України, а також використання його
коштів. Питання формування Стабілізаційного фонду було присутнє і у
законопроекті про внесення змін у Закон України «Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін у деякі законодавчі акти України
(щодо протидії фінансовій кризі та щодо забезпечення фінансування
позачергових виборів народних депутатів України)» від 21 жовтня 2008 р.,
розробленому на виконання Указу Президента України від 9 жовтня 2008 р.
«Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI
скликання та призначення позачергових виборів» та спрямованому на розробку
заходів із мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку та
фінансову сферу України. Загалом, діяльність уряду з його наповнення та
використання окреслено в урядових постановах та розпорядженнях (прийнятих,
починаючи з листопада 2008 р.), зокрема у Постанові Кабінету Міністрів
України «Питання використання коштів Стабілізаційного фонду» відповідно до
рішення РНБО України від 4 листопада 2008 р. [187], проекті Закону України
«Про використання коштів Стабілізаційного фонду» від 19 листопада 2008 р.
[200]
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В цілому, у 2008 р. уряд направив до парламенту понад 160 антикризових
законопроектів [79], зокрема, восени було подано два законопроекти: «Про
мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України» та «Про
внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін у деякі законодавчі акти України”».
У контексті предмета дослідження проаналізовано проекти рішень, які
стосувалися сфери соціального захисту, а саме: проект Закону України «Про
заходи з соціального захисту населення від наслідків світової фінансової кризи»
від 10 листопада 2008 р. [211], проект Закону України «Про заходи з подолання
наслідків фінансово-економічної кризи у сфері соціального захисту, оплати
праці та зайнятості населення» від 10 листопада 2008 р. [243], проект Закону
України «Про оплату праці вищих посадових осіб на період виходу країни з
кризи» від 18 листопада 2008 р. [213]
Окрім того, у жовтні–грудні 2008 р. було подано низку законопроектів,
спрямованих як на здійснення стабілізації фінансового та реального секторів
економіки, так і на мінімізацію наслідків фінансово-економічної кризи для
соціально-економічних показників. У розробці поданих у 2008 р. до
парламенту законопроектів активними були представники Партії регіонів (ПР),
Блоку «НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА» (НУ–НС), «Блоку
Юлії Тимошенко» (БЮТ), Комуністичної партії України (КПУ). У роботі
проаналізовано низку відповідних законопроектів. Зокрема, проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо відновлення
економічного зростання)» від 11 листопада 2008 р., проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”
(щодо розміру податкової соціальної пільги незахищених верств населення та
процентів за іпотечним кредитом)» від 19 листопада 2008 р. [208], проект
Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про індексацію
грошових доходів населення”» від 19 листопада 2008 р. [231], проект Закону
України «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні
послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, продукти
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харчування, товари першої необхідності, послуги громадського транспорту
(крім таксі)» від 20 листопада 2008 р. [212], проект Закону України «Про
податок на розкіш» від 21 листопада 2008 р. [214], Проект Закону України
«Про деякі заходи щодо запобігання негативним наслідкам впливу фінансової
кризи на охорону здоров’я» від 2 грудня 2008 р., а також пропозиції уряду про
внесення змін до Закону України «Про житловий фонд соціального
призначення» від 12 грудня 2008 р., проект Закону України «Про захист
майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану
фінансової кризи» від 19 грудня 2008 р., проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації наслідків світової
фінансової кризи у сфері зайнятості населення та загальнообов’язкового
державного соціального страхування» від 22 грудня 2008 р., проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації
негативних наслідків фінансової кризи для суб’єктів господарської діяльності»
від 22 грудня 2008 р. Вивчення перерахованих проектів рішень дозволило
проаналізувати політичні аспекти процесу антикризового регулювання із
врахуванням виборчого контексту та відповідної політичної конкуренції.
Стосовно бюджетного законодавства, з жовтня 2008 р. також було
зареєстровано низку законопроектів про внесення змін до закону про
Державний бюджет України на 2008 рік. Було розроблено проект Закону
України «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України” (щодо продовження виплат компенсацій громадянам втрат від
знецінення грошових заощаджень, забезпечення фінансування пенсій та
збалансування фінансового стану НАК “Нафтогаз України” у 2008 році)» від 1
жовтня 2008 р. [202], законопроект «Про внесення змін у Закон України “Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін у деякі
законодавчі акти України” (щодо протидії фінансовій кризі та щодо
забезпечення

фінансування

позачергових

виборів

народних

депутатів

України)» від 21 жовтня 2008 р. [203], проект Закону «Про внесення змін до
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Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України” (щодо розмірів прожиткового
мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати)» від 19 листопада 2008 р.
[221] Ключове значення має Закон України «Про внесення змін до Закону
України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”» від 12 грудня 2008 р.
Для дослідження питання реалізації рішень з формування бюджетних
видатків у 2009 р. проаналізовано Закон України «Про Державний бюджет
України на 2009 рік» [225] та зміни до Державного бюджету на 2009 р., які було
внесено законами від 03 лютого 2009 р., 05 березня 2009 р., 17 березня 2009 р.,
21 травня 2009 р., 10 червня 2009 р., 23 червня 2009 р., 21 серпня 2009 р., 23
жовтня 2009 р., 6 листопада 2009 р., 15 грудня 2009 р., 16 грудня 2009 р. При
цьому у сфері бюджетного регулювання було видано Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2009 році» вiд
21 жовтня 2009 р. та Постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо
забезпечення виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів у
2010 році» від 29 жовтня 2009 р., про схвалення проекту Закону України «Про
Державний бюджет України на 2010 рік» від 12 вересня 2009 р. та «Про
схвалення Прогнозу показників Зведеного бюджету України за основними
видами доходів, видатків і фінансування на 2011–2013 роки» від 12 вересня
2009 р. Окрім того, видано Постанову Кабінету Міністрів України вiд 18
березня 2009 р. «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації
державного майна», яка стосувалася наповнення Стабілізаційного фонду, а
також низку постанов уряду, зміст яких стосувався спрямування коштів
Стабілізаційного фонду. Увагу приділено і проекту Закону України «Про
Державний бюджет України на 2010 рік» від 27 квітня 2010 р. [210]
Окрім нормативно-правових актів, у дослідженні також використано
тексти Звернення Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з приводу
політичної та економічної ситуації в Україні від 19 жовтня 2008 р., та
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Щорічного послання Президента України Віктора Ющенка про внутрішнє і
зовнішнє становище України «Рух уперед» від 31 березня 2009 р. [365]. Зміст
виступів проаналізовано на предмет декларування політиками планованих
кроків з подолання наслідків кризи та на предмет критики політичних
опонентів-суб’єктів ухвалення антикризових рішень.
Для акцентування уваги на проявах політичної конкуренції у дослідженні
проаналізовано заяви лідерів та представників політичних сил, які стосувалися
просування їхніх пропозицій формування державного бюджету та зміни
соціальних стандартів, а також критики політичних опонентів, та відповідні
публікації у пресі, що висвітлюють цю інформацію (заяви В. Ющенка,
Ю. Тимошенко, В. Литвина, М. Азарова, А. Кінаха, А. Яценюка, В. Балоги, К.
Ляпіної, інших представників «Блоку Юлії Тимошенко» (БЮТ), «Нашої
України» (НУ), Партії регіонів (ПР), а також Комуністичної партії України
(КПУ) [3; 5; 8; 15; 20; 63; 64; 121; 125; 126; 138; 144; 145; 149; 170; 172; 193;
282; 283; 285; 287; 289; 294–298; 301; 375; 377–380; 385; 387; 388]. При цьому
офіційні

виступи,

заяви

суб’єктів

показують

особливості

політичного

середовища, пов’язаного із політичною конкуренцією.
Окрім того, для аналізу політичного середовища процесу прийняття
рішень у дослідженні використано індекси демократичного розвитку та дані
парламентських виборів, необхідні для здійснення обчислень автором з метою
визначення рівня політичної конкуренції. Відповідно, досліджено масив даних,
що стосуються показників демократизації, типу політичного режиму, рівня
політичної конкуренції, корупції, а також довіри суспільства до політичних
інститутів. Їх зіставлення здійснено у дослідженні для визначення передумов
формування політичних бюджетних циклів, пов’язаних із опортуністичною
поведінкою суб’єктів прийняття антикризових рішень.
Завдання дослідження зумовили застосування інформації про результати
парламентських виборів та склад урядів. Оскільки інституціоналізація
формальної політичної конкуренції в Україні відбувалася за допомогою
політичних партій, доцільним вважаємо обчислення показників ефективної
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кількості парламентських партій та ефективної кількості електоральних партій,
визначення виграшних коаліцій за результатами парламентських виборів та
обчислення

індексу

агрегації

для

парламенту.

З

метою

визначення

парламентської переваги та зважаючи на те, що фрагментованість парламенту
сприяла опортуністичній поведінці політичних суб’єктів і впливовості
представлених політичних партій, нами вивчено рівень фрагментації Верховної
Ради України, для чого обчислено індекс фрагментованості парламенту. Також
зіставлено дані фрагментованості парламенту із даними щодо ефективної
кількості політичних партій.
Для з’ясування рівня політичної конкуренції на підставі обчислення
індексів використано дані Центральної виборчої комісії України про партійний
склад парламенту, сформованого за результатами виборів 31 березня 2002 р.
[189] (дані за 2002 р. використовуємо, оскільки на момент становлення
розглядуваного режиму у країні функціонував парламент ІV скликання), та
результати парламентських виборів, проведених 30 вересня 2007 р. [31], а
також дані про склад урядів, сформованих у 2005–2007 рр. Оскільки
показником партійного впливу на уряд є такі показники урядової впливовості,
як індекс урядової участі та індекс урядової відповідальності, для визначення
політичної впливовості найбільших парламентських партій вибрано період від
президентських виборів 2005 р. (після внесення змін до Конституції України та
змін розстановки політичних сил і розподілу повноважень) до президентських
виборів 2010 р., тобто періоди функціонування чотирьох урядів: 4 лютого – 8
вересня 2005 р., 22 вересня 2005 р. – 4 серпня 2006 р., 4 серпня 2006 р. – 18
грудня 2007 р., 18 грудня 2007 р. – 3 березня 2010 р.
Для аналізу формування бюджетних циклів, та ролі громадської думки і
ставлення

суспільства

до

демократії,

використано

показники

довіри

українського суспільства до політичних інститутів, політиків та влади загалом.
Водночас ці дані характеризують соціально-політичне середовище процесу
прийняття рішень.
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дослідженні питань інституційної довіри, ставлення громадян до влади
та політичного режиму, цінностей, орієнтацій та пріоритетів суспільства, а
також ставлення населення до проявів та наслідків фінансово-економічної
кризи використано дані загальнонаціональних опитувань населення України,
проведених Фондом «Демократичні ініціативи» [77; 78], дані Українського
центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова [32–
62; 263], Центру соціальних досліджень «Софія» [99], Київського міжнародного
інституту соціології [265], інших аналітичних установ.
Зокрема, опитування, проведені Українським центром економічних і
політичних досліджень імені Олександра Разумкова, показують особливості
соціально-політичного середовища, які стосуються рис політичної свідомості та
громадської думки напередодні та у період фінансово-економічної кризи 2008–
2009 рр., а саме: ставлення до влади [57], до окремих політиків [41], виконання
ними передвиборчих обіцянок, ставлення до політичних інститутів, чинників
впливу на голосування за політичні партії [35], ставлення до корупції та
антикорупційної діяльності на державному рівні [40; 42; 53; 58], ставлення до
громадської участі [43; 45; 51; 56; 59; 60], обізнаності на політичних питаннях
[47], пріоритетів, які стосуються форми державного правління та політичного
режиму [33; 61; 263], що показує схильність громадян делегувати тією чи
іншою мірою політичні повноваження органам державної влади [44],
пріоритетності розв’язання суспільно-політичних питань [38; 39], ставлення до
способів розподілу бюджетних коштів [54], оцінки власного соціальноекономічного становища [62], ставлення до соціально-економічної політики
держави [37], впливу органів державної влади на прояви кризових явищ в
українській економіці [34; 36], ставлення до збільшення соціальних виплат
урядом [52] та відповідних електоральних уподобань.
Конкретніше, для аналізу бюджетної політики та передумов політичного
опортунізму у сфері формування видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення проаналізовано дані про економічні орієнтації населення.
Опитування стосовно економічних орієнтацій та відчуття громадянами кризи
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представлено
досліджень

Фондом
«Софія»,

«Демократичні
Українським

ініціативи»,

центром

Центром

економічних

і

соціальних
політичних

досліджень імені Олександра Разумкова. Їх інтерпретація здійснена для того,
щоб показати прагнення виборців, на які орієнтувалися опортуністичні
політики. Дані опитувань Українського центру економічних і політичних
досліджень імені Олександра Разумкова про підтримку влади [55; 57],
діяльності

уряду

[49],

президента

[48]

та

прем’єр-міністра

[50]

у

досліджуваному періоді використано також для аналізу передумов політичного
опортунізму та його електоральних наслідків і для аналізу наслідків відповідної
економічної політики.
Водночас рейтинги політиків та електоральні вподобання, проаналізовані
Фондом «Демократичні ініціативи» [179; 218] і Українським центром
економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, як і дані
президентських виборів, представлених Центральною виборчою комісією,
дозволили проаналізувати наслідки бюджетної політики 2008–2009 рр.
Для аналізу економічних наслідків ухвалених рішень у сфері державного
регулювання бюджетних видатків, як і для опису економічного середовища
процесу прийняття відповідних рішень (пов’язаного із формуванням порядку
денного як етапу описаного алгоритму), використано статистичні дані, які
стосуються показників соціально-економічного розвитку. А саме: аналіз
динаміки зміни показників соціально-економічного становища здійснено із
використанням статистичних даних, представлених на інформаційних ресурсах
Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати
України, а також Світового банку. Серед них: макроекономічні показники ВВП,
інфляції та безробіття, показники виконання державного бюджету, показники
соціальних стандартів, номінальних та реальних доходів населення у період
фінансово-економічної кризи, а також напередодні її виникнення та після
вжиття антикризових заходів урядом. У тому числі, серед даних, представлених
на офіційному ресурсі Державного комітету статистики України [178; 261] та у
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Статистичному щорічнику України за 2010 рік [269], увагу приділено
насамперед структурі сукупних ресурсів домогосподарств, показникам доходів
та витрат населення України, структурі сукупних витрат домогосподарств за
період 1999–2011 рр. [87–98; 271; 272], що зумовлено необхідністю зіставлення
даних у досліджуваному періоді із даними за попередній та наступний періоди.
Виконання державного бюджету 2008 р. та 2009 р., а також попередніх
років з метою зіставлення відповідних показників та з’ясування тенденцій їх
зміни проаналізовано із використанням даних, також представлених у
Статистичному щорічнику України, підготовленому Державною службою
статистики

[22;

269],

та

у

Бюджетному

моніторингу

за

2009

рік.,

представленому Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень
[18]. Використані у роботі показники виконання бюджету наведено у огляді
економічних показників «Україна: Економічний огляд», здійсненому Світовим
банком [303-308], та у інших аналітичних матеріалах.
Окрім того, дані про виконання Зведеного бюджету України у 2006–
2010 рр. опрацьовано для визначення того, чи вплинув рівень бюджетних
видатків у період функціонування розглядуваного політичного режиму на
показники політичної ренти для бюджетного розподілу. За даними про валовий
національний продукт та показниками видатків Зведеного бюджету України на
здійснення загальнодержавних функцій, оборону, громадський порядок,
безпеку та судову владу, економічну діяльність, охорону навколишнього
природного середовища, житлово-комунальне господарство, охорону здоров’я,
духовний та фізичний розвиток, освіту, соціальний захист та соціальне
забезпечення обчислено показники бюджетної ренти у 2006–2010 рр. та обсяги
втрат суспільства від політичної ренти за методологією Р. Катца і
Дж. Розенберга.
Джерельну базу дослідження становлять також дані, представлені у звітах
та оглядах міжнародних організацій і закордонних дослідницьких установ. У
оглядах Світового банку [451], Всесвітнього економічного форуму [466; 558–
563], Фонду Бертельсманна та Центру прикладних політичних досліджень
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(Німеччина) [570] наведено динаміку оцінок економічного становища
міжнародними організаціями. Зокрема, економічні огляди (за період 2007–
2013 рр.), які щомісяця представляє Світовий банк, а також звіти щодо
індексування конкуренції (за період 2006–2014 рр.), надані Всесвітнім
економічним форумом, опрацьовано з метою зіставлення показників у
докризовому, кризовому та післякризовому періодах.
Тип політичного режиму в Україні, сформований у 2005 р., визначено за
даними організації Freedom House (США), представленими у проекті «Країни
перехідного періоду» (щорічні оцінки у період 2005–2010 рр.) [524; 525; 575;
576] та оцінках політичних прав та громадянських свобод у доповіді «Свобода
у світі» [264; 461; 483] (щорічні оцінки у період 2005–2010 рр.); за даними
Фонду

Бертельсманна

та

Центру

прикладних

політичних

досліджень

(Німеччина), де наведено дані за 2006 р., 2008 р. та 2010 р.; за даними
британського видання The Economist, представленими у індексі інституційних
засад демократії (Intelligence Unit’s Democracy Index за 2007–2010 рр.) [444] та
за даними «Політичного атласу сучасності» від 2007 р. [253]. Водночас звіти
Freedom House, представлені у проекті «Країни перехідного періоду»,
показують, окрім того, показники корупції, притаманної політичному режиму
досліджуваного періоду. Для врахування рівня корупції у дослідженні
використано також дані аналізу загальнонаціональних досліджень за 2007–
2009 рр., проведених Київським міжнародним інститутом соціології [265].
Отже, джерельну базу дослідження становлять насамперед тексти
ухвалених рішень і проектів законів та постанов, спрямованих на подолання
наслідків фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр., зокрема, рішення і
проекти законів про державний бюджет і внесення змін до Державного
бюджету України на 2009 р. та 2010 р.; нормативно-правові документи, які
стосуються сфери регулювання видатків державного бюджету на соціальний
захист та соціальне забезпечення, розроблені та/або ухвалені у період жовтня
2008 р. – березня 2010 р.
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У процесі визначення особливостей середовища процесу прийняття
рішень з подолання наслідків фінансово-економічної кризи ми пропонуємо
виокремлювати:
– економічне середовище, яке характеризувалося зміною показників
економічного розвитку від жовтня 2008 р., спричиненою світовою фінансовоекономічною кризою та, водночас, зумовленою попередньою політикою урядів,
– політико-інституційне середовище із певним рівнем політичної
конкуренції та корупції як неформального політичного інституту у межах
відповідного політичного режиму,
– політико-культурне середовище із певним рівнем довіри до політичних
інститутів, а також ціннісними, політичними, економічними пріоритетами
громадян.
Економічне середовище проаналізовано для з’ясування передумов
ухвалення рішень, а саме – формування порядку денного, та наслідків
ухвалених рішень. Розгляд політико-інституційного та політико-культурного
середовища виступив необхідним для аналізу розробки проектів та ухвалення
відповідних рішень із акцентом на виявленні мотивацій та проявів
опортуністичної поведінки суб’єктів прийняття рішень. А також – для аналізу
електоральних наслідків ухвалених рішень.
Відтак, узагальнено статистичні дані, які стосуються показників
економічного розвитку та виконання державного бюджету, представлені на
інформаційних

ресурсах

Державного

комітету

статистики

України,

Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Рахункової палати України, Світового банку. Для аналізу політичного
середовища процесу прийняття рішень у роботі використано індекси
демократичного розвитку та дані Центральної виборчої комісії України про
партійний склад парламентів періоду 2002–2010 рр. і складу урядів,
сформованих у період 2005–2007 рр. Дані загальнонаціональних опитувань
населення України, проведених Фондом «Демократичні ініціативи», дані
Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра
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Разумкова, Центру соціальних досліджень «Софія», Київського міжнародного
інституту соціології за період 2005–2010 рр. використано для інтерпретації
рівня інституційної довіри, ставлення громадян до влади та політичного
режиму, цінностей, орієнтацій та пріоритетів суспільства, а також ставлення
населення до проявів та наслідків фінансово-економічної кризи.
Політичні наслідки бюджетної політики 2008–2009 рр. у сфері
формування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення
проаналізовано на підставі наведених Фондом «Демократичні ініціативи» і
Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова рейтингів політиків та електоральних уподобань та на підставі даних
президентських виборів 2010 р., представлених Центральною виборчою
комісією.
Отже, джерельна база дослідження є широкою, достатньою для
дослідження обраної теми та містить нормативно-правові акти, суб’єктами
розробки та ухвалення яких є Кабінет Міністрів України, Верховна Рада
України, Президент України, а також політичні партії та окремі політики;
офіційні заяви Президента та Прем’єр-міністра України; статистичні дані,
опубліковані державними органами; результати опитувань громадської думки,
проведених науковими установами та громадськими організаціями; звіти та
огляди

політичної

та

економічної

ситуації

в

Україні,

опубліковані

міжнародними організаціями та дослідницькими установами. Різноманітність,
представленість та доступність джерел сприяє проведенню комплексного
міждисциплінарного дослідження, верифікації даних і аргументації висновків.

1.3 Огляд літератури з проблеми

Літературу з дослідження причин, проявів, наслідків фінансовоекономічної кризи 2008–2009 рр. в Україні, а також з розгляду та аналізу
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методів антикризового регулювання, у тому числі засобами бюджетної
політики,

представлено

публікаціями

з

економіки,

політичної

науки,

державного управління. При цьому, оскільки дослідження функціонування
національних економік в умовах їх тісної взаємозалежності потребує
врахування ситуації на світових ринках (коли іпотечна криза у США
спричинила складнощі на ринках нерухомості європейських країн і подальше
синхронне розгортання кризових явищ на фінансових ринках), суттєву увагу
вченими та аналітиками приділено глобальному характеру кризових явищ
2007–2009 рр. В межах нашого дослідження це питання потребує уваги,
оскільки з подіями на світових ринках було прямо пов’язано кризові явища у
фінансовому та реальному секторі економіки України.
Поняття глобальної економічної кризи для опису подій 2007–2009 рр.
розкрито у низці публікацій (авторами яких є Г. Бойчук, Р. Магон, С.
МакБрайд, Л. Аллен, М. Беннер, А. Івлевс, Т. Хінкс, А. Верстяк, О. Верстяк, О.
Пітик, Д. Чо, А. Мейсон, інші численні дослідники [389; 395; 399; 416; 417; 440;
467; 470; 484; 509; 510; 520; 529; 531; 565; 566; 580; 588; 590; 591]), так само, як
і поняття міжнародної (та глобальної) фінансової кризи (автори Г. Бойчук,
Р. Магон, С. МакБрайд, В. Грант, Дж. Вілсон, Дж. Кіртон, К. Олдані та інші
[416; 429; 471; 520; 523]), при цьому кризу називають найбільшою з часів
Великої депресії [404; 509; 551]. Акцентуючи увагу на її глобальному характері,
дослідники враховують ланцюг подій у взаємопов’язаних економіках. Зокрема,
ці питання висвітлено у працях, авторами яких є Л. Аллен, М. Беннер, Л.
Грінін, А. Дешпанде, Дж. К. Зестос, А. Коротаєв, Дж. А. Либек, Ш. Френч, інші
[462; 509; 529; 590].
У фахових публікаціях визначено, що глобальною фінансовою кризою є
ситуація, коли сторони фінансових відносин одночасно доходять висновку про
невигідність здійснюваних угод або знецінення фінансових активів [442].
Відповідно,

ці

суб’єкти,

зокрема

банки,

припиняють

фінансування

позичальників, вимагаючи дострокового повернення позик та повернення
коштів за іншими угодами, продають фінансові активи (акції, державні
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облігації,

банківські

депозити,

цінні

папери,

договори

страхування),

збільшують заставні вимоги до рівня, який перевищує можливості інших
учасників ринку. Як наслідок, відбувається так зване замороження фінансових
ринків, коли суттєво зменшуються обсяги торгів та сторони не можуть
використовувати фінансові інструменти, незалежно від пропонованих цін [442].
Приватні особи в цій ситуації, піклуючись про власний добробут, вимагають
від банків та інших фінансових установ повернення коштів, прагнуть перевести
їх у золото та готівку. У відповідь на вимоги клієнтів інститути витрачають свої
фінансові активи, спричиняючи подальший тиск на їх ціни, що негативно
впливає на баланс фінансової діяльності [442].
Отже, початок кризи ліквідності (пов’язаний зі зменшенням цін на
нерухомість у 2006–2007 рр.) як активної фази фінансової кризи, яка
розглядається як криза ринку нерухомості і похідних фінансових інструментів
[130], що розпочалась у США, вчені датують 9 серпня 2007 р. [458] У науковій
літературі з вивчення причин та проявів світової кризи 2007–2009 рр.
проаналізовано, як у вересні 2008 р. кризові явища на банківському ринку
США поширилися на європейські банківські ринки, що набуло проявів у
фінансових складнощах банківських установ Великобританії, Ісландії, Бельгії,
Нідерландів, Німеччини, Франції [70, с. 470]. І вже наступного місяця, у жовтні
2008 р., після падіння біржових індексів на фондовому ринку 24 та початку
рецесії у США, а також уповільнення темпів економічного розвитку Китаю,
відбувся т. зв. «ефект доміно», з падінням на фондових ринках Європи, Азії,
країн БРІКС [70, с. 470; 523], спричиненим прозорістю та взаємопов’язаністю їх
фондових ринків. Варто сказати, що рецесія виступила наслідком зниження
зовнішнього попиту, особливо у країнах із розвиненим сектором експорту, і її
наслідки у США, Німеччині, Японії одразу стали відчутними для регіональних
партнерів цих країн. Ситуація із відповідними «синхронними рецесіями» [430,

24
Причиною вважають відхилення в першому читанні проекту закону США щодо підтримки
фінансового ринку країни [70, с. 470].
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с. 52–53] дозволяє стверджувати про світову валютно-фінансову кризу того
періоду.
Вплив ситуації у США є предметом численних досліджень (серед авторів
яких Т. Гладун, Г. Домарадзька, Дж. К. Зестос, К. Науман, А. Нассіф, Н.
Русина, інші [523; 528; 590]. За використаним у нашому дослідженні для
інтерпретації поняття фінансово-економічної кризи підходом К. Боріо причину
кризових явищ становили торгові дисбаланси у світовій економіці, коли
профіцити рахунку поточних операцій призвели до відтоку капіталу з одних
країн, переважно азійських, що було використано для фінансування кредитного
буму в країнах з дефіцитом рахунку поточних операцій, переважно в США [14].
Дослідниками використовується поняття як економічної, так і фінансової
кризи 25 . Поняття економічної кризи, у тому числі кризи 2007–2009 рр.,
розглянуто у численних працях [426; 571]. Утім часто дослідники називають
кризові події у період 2007–2009 рр. економічною кризою, аналізуючи при
цьому події на фінансових ринках (Л. Аллен, Р. Бенедіктер, М. Блумстрем,
М. Вайс, Л. Косалс, С. Дюллейн, К. де Кеннінг, М. Обстфельд, Д. Чо,
А. Мейсон тощо [395; 399; 409; 411; 413; 417; 441; 452; 467; 468; 470; 472; 523;
529; 531; 551; 557; 564; 565; 567; 569; 588; 591]). Це пов’язано зі спричиненістю
макроекономічних змін змінами у фінансовому секторі. Водночас є праці, у
яких акцент зроблено на поєднанні або послідовності цих змін (автори
Г. Бойчук, К. де Кеннінг, Р. Магон, С. МакБрайд, Н. МакКорті, Ф. Меллер,
К. Пул, Г. Розенталь, інші [416; 429; 441; 465; 471; 473; 474; 477; 485; 513; 520;
522; 533; 536; 572]). Аналогічно, у публікаціях вказано різну періодизацію
кризових явищ (коли автори пишуть про кризу 2007 р. [473], кризу 2008 р.
[417], кризу 2007–2008 рр., кризу 2007–2009 рр. [404; 462; 528; 536], кризу
2008–2009 рр. [470; 522; 557], вказують інші періоди [509; 580]).
Загалом, література з теми стосується особливостей функціонування
фінансових ринків та торгівлі, наявності глобальних дисбалансів, взаємозв’язку
25
Втім, зазначимо, що в огляді літератури з теми поняття економічної кризи, поняття фінансової кризи,
як і поняття глобальної кризи та інші терміни, застовуються згідно з термінологією, наведеною авторами
зазначених праць.
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фінансової сфери та макроекономічних показників (зокрема, у праці
М. Обстфельда, Д. Чо, А. Мейсона [467]); ролі структурних та фінансових
дисбалансів, недоліків кредитних систем розвинених країн та країн, що
розвиваються, фінансового та торговельного вимірів кризи [529]; змінної
природи глобальної фінансової системи, як і передумов, хронології та наслідків
глобальної економічної кризи (Л. Аллен, Дж. Лібек, К. Пул [395; 509; 536]).
Зокрема, вченими досліджено особливості регулювання фінансових ринків, у
тому числі політичні чинники, із якими пов’язано виникнення глобальних криз
(автори Н. МакКорті, Г. Розенталь, К. Пул, К. де Кеннінг та інші [441; 513;
536]).
Серед праць, у яких проаналізовано передумови виникнення кризових
явищ, роботи таких вчених, як: Л. Аллен, Р. Баррелл, М. Беннер, Е. Девіс, К. де
Кеннінг, Н. МакКорті, Г. Кофман, К. Пул, Г. Розенталь тощо [404; 405; 410;
441; 465; 513; 536; 553]. Теоретичний аналіз чинників, що вплинули на
виникнення кризи, із інтерпретацією ролі економічних інститутів, монетарної
та кредитної політики і розподілу доходів, та відповідний аналіз стратегій її
подолання, із врахуванням політичних чинників, здійснили М. Беннер, Е.
Бранкаччо, К. де Кеннінг, П. Трідіко, С. Фадда, Г. Фонтана, інші вчені [417;
441; 445; 571]. Водночас низка робіт описує причини, з яких провідні
економічні теорії не дозволили передбачити виникнення кризових явищ у
фінансовому секторі [417; 465; 572; 588]. Пізніше вчені (критикуючи
тогочасний економічний аналіз) акцентували на необхідності врахування
економічних цінностей, психологічних особливостей, суспільних цінностей
загалом для здійснення комплексного дослідження [510; 558] (хоч варто
сказати, що деякими авторами здійснено пояснення причин кризи з
урахуванням ціннісних орієнтацій та психологічних рис суспільств [400],
політичних особливостей [513; 536; 588] тощо).
Прояви глобальної фінансової кризи та кризових явищ у національних
економіках, їх вплив на світову економіку і показники економічної діяльності
міждержавних об’єднань висвітлено у низці публікацій за авторства
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економістів, фінансових аналітиків, оглядачів. Серед відповідних видань
монографії, газети [442; 585], наукові журнали [70; 192], огляди Світового
банку

[451],

Міжнародного

валютного

фонду

[502]

та

Всесвітнього

економічного форуму [466; 558–563]. Визначення поняття глобальної кризи із
аналізом подій 2007–2008 рр. наведено у публікаціях видання Financial Times,
Los Angeles Times.
Водночас суттєву увагу дослідників привернули регіональні особливості
[405; 409; 523; 536; 557], пов’язані із впливом світової фінансової кризи, у тому
числі подій у США, на країни Північної Америки, Європи, Африки, Азії та
Австралії [399; 413; 452; 468; 471; 473; 485; 521; 533; 567; 569; 588; 591], і
окремо – причини кризи у європейських країнах [477; 578]. Суттєвим є розгляд
західними вченими наслідків глобальної економічної кризи для розвинених
економік [485; 572], питання впливу світової економічної кризи на країни
Центрально-Східної Європи [108; 580], зокрема, увагу приділено питанням
впливу

глобальної

економічної

кризи

2008–2009

рр.

на

економіки

постсоціалістичних країн, для яких властива корупція та слабкі інститути [470].
Вплив кризи 2008–2009 рр. на рівень корупції у постсоціалістичних економіках
було вивчено окремо [484].
У

контексті

нашого

розгляду

привертає

увагу

дослідження

електоральних наслідків Великої рецесії 2008–2013 рр. для тридцяти
європейських демократій із посиланням на теорію економічного голосування та
літературу з дослідження змін партійних систем, коли рецесія призвела до
дестабілізації партійних систем у країнах Західної Європи більшою мірою, ніж
у країнах Центрально-Східної Європи, де суттєвішими є політичні, а не
економічні чинники [477]. Дослідження особливостей впливу глобальної кризи
на події в Україні здійснено переважно у працях українських науковців [70;
130].
Стратегії виходу із кризи також окреслено у низці праць [571; 572], де
описано шляхи подолання наслідків кризи 2008–2009 рр. для національних
економік [405; 411; 429; 453; 467; 522; 564]. Регіональна специфіка
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представлена у публікаціях, присвячених економічно розвиненим країнам [485;
493; 551], країнам, що розвиваються [399; 413; 468; 520; 529; 564], країнам
БРІКС [523]. Зокрема, вплив глобальної кризи на економіки, що розвиваються,
та заходи з її подолання розглянуто у контексті взаємозв’язку міжнародної
торгівлі

та

фінансових

систем

і

розвитку

стабільного

міжнародного

економічного середовища [557]. Питання бюджетної політики у період
економічної кризи висвітлено переважно у працях з економіки [408]. Водночас,
у деяких роботах показано взаємозв’язок між інституційними конфігураціями,
відповідними

політичними

обмеженнями

та

дискреційною

фіскальною

політикою у період економічної кризи 2008 р. [128; 449]. Політичні чинники,
виборчі вподобання та прагнення політиків ухвалювати рішення у відкритих
економіках враховано під час розгляду того, як проведення реформ у різних
країнах залежить від електорату [582]. Зокрема, здійснено аналіз урядової
політики, фіскальної консолідації у чотирнадцяти європейських країнах, з
акцентом на політичних чинниках вибору заходів фіскальної політики [493]. Із
врахуванням того, що глобальна фінансова та економічна криза 2008 р.
спричинила зростання ролі соціального захисту [440], проаналізовано вплив
економічної кризи на соціальну політику європейських країн [409], їх реакцію
на рецесію та вибір напрямів соціальної політики у країнах як Європи, так і
Азії, Африки, Латинської та Північної Америки [416].
Специфіка подій, які відбулися у світі у 2007 р, наклала відбиток на
показники розвитку української економіки 2008–2009 рр. І виникнення в
Україні у жовтні 2008 р. ознак фінансово-економічної кризи спричинило появу
низки публікацій з питань впливу змін на світових ринках на фінансову сферу
та реальний сектор економіки. Серед авторів: О. Бабанін, В. Бесарабов,
Т. Гладун, Г. Домарадзька, Я. Жаліло, Н. Корольова, О. Молдован,
Д. Покришка, Н. Русина, інші [70; 79; 130; 165; 248]. До того ж, експерти та
науковці представляли плани заходів антикризового регулювання, оцінку
відповідної державної політики [104; 139; 140; 174; 176; 248; 262; 302].
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Особливості перебігу фінансово-економічної кризи в Україні висвітлено у
працях вітчизняних та закордонних учених та експертів, у тому числі у оглядах,
здійснених Світовим банком. Зокрема, акцентовано увагу на системних
суперечностях, які супроводжували перебіг кризових явищ в українській
економіці (у працях Я. Жаліло [101-103]), структурних чинниках, які виводять
аналіз фінансово-економічної кризи за межі вивчення у контексті циклічності
(дослідження Національного інституту стратегічних досліджень, за редакцією
А. Єрмолаєва [302]), інших аспектах (автори О. Молдован, І. Тараненко,
Д. Покришка, О. Бабанін, Я. Белінська, Б. Данилишин). Автори праць, у яких
представлено комплексний підхід до дослідження явищ у фінансовоекономічній сфері в Україні, переважно одностайні у необхідності враховувати
для їх пояснення системні суперечності.
Досліджуючи стан соціальної сфери, українські вчені вказали на такі
недоліки та чинники негативного впливу на економічний розвиток, як: низький
рівень оплати праці, надмірна витратність соціальної сфери, пов’язана із
нереформованістю системи управління, відтоком робочої сили, відсутністю
механізмів цільового надання соціальних послуг [311, с. 147], переважанням
фіскальних механізмів їх фінансування. Водночас у публікаціях підкреслено
наслідки неузгодженості «між завданнями економічного та соціального
розвитку» та сприйняття соціальної політики як засобу «пом’якшення
негативних соціальних наслідків активного розвитку ринкової економіки» та
«задоволення потреб суспільства» [101] за рахунок фіскального обмеження
можливостей розвитку економіки.
Загалом дослідження фінансування соціальної сфери здійснено у працях
таких вчених, як: В. Андрущенко, В. Базилевич, В. Безугла, О. Бендасюк,
О. Василик, Н. Внуков, О. Вовчак, В. Гейєць, В. Дем’янишин, В. Дерега,
Д. Загірняк, М. Козоріз, Н. Кузьминчук, В. Куценко, Е. Лібанова, І. Луніна,
О. Макарова, А. Монаєнко, В. Новікова, В. Опарін, В. Плиса, Д. Полозенко,
У. Садова, В. Скуратівський, М. Шаварина, Н. Шаманська, Л. Шаповал;
закордонний досвід представлено у роботах таких дослідників, як: У. Беверідж,
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Дж. Б’юкенен, А. Вагнер, Л. Ерхард, Г. Еспінг-Андерсен, А. Мюллер-Армак,
А. Пігу, Д. Роулс, М. Фрідман.
Відповідно, українські автори досліджень у сфері соціальної, бюджетної,
монетарної політики аналізували способи антикризового регулювання, доцільні
в умовах тогочасної ситуації. Необхідні кроки окреслено у низці публікацій
Національного інституту стратегічних досліджень [101; 302], Інституту
бюджету

та

соціально-економічних

досліджень

Агентства

США

з

міжнародного розвитку [174], Українського центру економічних і політичних
досліджень імені Олександра Разумкова [2], а також матеріалах, підготовлених
за результатами регіональних обговорень проекту дослідження «Модернізація
України: визначення пріоритетів реформ» [86, с. 9].
Українськими дослідниками акцентовано увагу на необхідності таких
реформ у монетарній, соціальній, бюджетній, податковій політиці, як:
– підвищення ефективності національного виробництва, відповідний
розвиток технологічної сфери, розвиток інновацій для підвищення рівня
наукоємності економіки, покращення стандартів виробництва, розвитку малого
та середнього бізнесу, оскільки соціально-економічна модернізація містить три
компоненти: «модернізацію державної економічної політики, модернізацію
виробничо-технологічної бази економіки та модернізацію системи соціального
захисту населення» [86, с. 9],
– розвиток внутрішнього попиту, зміни умов участі України у
міжнародному поділі праці, оптимізація використання ресурсного потенціалу,
підвищення рівня його капіталізації, впровадження нових інструментів
економічного регулювання,
– прозорість приватизаційної діяльності уряду [86, с. 9],
–

прийняття

нового

законодавства

про

валютне

регулювання,

забезпечення прогнозованої динаміки обмінного курсу гривні [139],
– формування «сприятливого фіскального простору для бізнесу,
ефективної та децентралізованої системи державних видатків та фінансово
потужного уряду» [302, с. 174],
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– надання інвестиційних пільг у вигляді податкового кредиту, пільг з
енергозбереження тощо [176, с. 142–143],
– узгодження державних зобов’язань щодо фінансового забезпечення
(закріплених
запровадження

у

законодавстві)

із

фінансовими

можливостями

середньострокового

бюджетного

планування,

країни,

прийняття

Податкового кодексу [86, с. 9], фіскальна децентралізація, орієнтація не лише
на фіскальні механізми наповнення дохідної частини бюджету, але і на
залучення альтернативних фінансових джерел [174, с. 7],
– відмова від прийняття дефіцитного бюджету26,
– підвищення ефективності бюджетних видатків, у цілому, у тому числі
за допомогою реалізації програмно-цільового методу, середньострокового
планування, моніторингу та оцінки виконання бюджетних програм [2, с. 55],
реформування системи міжбюджетних відносин, активізація ринку державних
запозичень,
– приділення уваги соціальній політиці із зазначенням недоліків
попереднього періоду, прояви чого присутні «як в офіційних державних
документах та [...] діях державної влади, так і в програмних документах та
публічній активності [...] політичних сил» [101],
– підвищення ефективності бюджетних видатків на соціальну сферу,
реформування системи надання соціальних пільг [101], а також структурне
реформування пенсійної системи (зокрема, реформування пенсійної системи із
розвитком трирівневої системи), а також системи освіти та охорони здоров’я
для зменшення бюджетних видатків.
Антикризова політика Української держави проаналізована як у низці
монографій і наукових статей, так і у періодичних виданнях. У дослідженні
використано також матеріали конференцій, проведених у період перебігу кризи
та у післякризовий період, за наслідками вжитих державною владою заходів.
Мотивації політиків у процесі антикризового регулювання, із акцентом на
26
Однією із пропозицій було прийняти державний бюджет на 2009 р. з профіцитом на рівні 1,5% від
обсягу ВВП України. За пропонованими планами, додаткові ресурси в обсязі близько 20 млрд грн потрібні були
для рефінансування зовнішніх боргів українських банків та підприємств базових галузей промисловості [139].
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прагненні покращення соціальних стандартів, досліджено переважно у
публікаціях у періодичних виданнях. У цьому контексті приділено особливу
увагу ролі бюджетної політки кризового періоду, огляд якої здійснено у
статтях, що водночас містять аналіз політичного протистояння у процесі
ухвалення та виконання державного бюджету, встановлення соціальних
стандартів [12; 104; 129; 150-152; 159; 168; 268; 302; 355; 362]. Враховуючи
високі темпи інфляції, за яких відбувалося антикризове регулювання,
аналогічно до ситуації в Україні, закордонний досвід запровадження
потенційно непопулярних серед виборців методів фіскальної політики
проаналізовано на прикладі країн Балтії (у роботах, авторами яких є Р. Копич, а
також З. Дарвас, Р. Прайс, інші [128; 391; 438; 537]), із акцентом на тому, що в
Україні у період політичного протистояння та низьких рейтингів уряд не
наважувався на проведення непопулярної серед більшості виборців фіскальної
політики. Тобто, з одного боку, у фаховій літературі наведено аналіз
економічної політики, з іншого боку, здійснено пояснення політичних чинників
прийняття рішень у бюджетній сфері, зокрема, щодо зміни соціальних
стандартів. Відповідно, увагу приділено як доцільності економічних кроків, так
і їх політичній зумовленості.
Варто зауважити, що у дослідженні політичних чинників економічного
регулювання

в

українських

публікаціях

не

використовується

поняття

фіскального маніпулювання, яке широко вживається у англомовній науковій
літературі. Доволі часто у західних наукових дослідженнях, із акцентом на
фіскальних

засобах,

використовують

такі

поняття,

як:

«виборче

маніпулювання» [582], «фіскальне маніпулювання» [403, с. 101; 418, с. 2; 448],
«передвиборче фіскальне маніпулювання» [482, с. 690; 530] («маніпуляція» у
дослідженнях з теми визначається як політично зумовлене економічне
втручання [491, с. 17]). Загалом, поняття фіскального маніпулювання та
передвиборчого фіскального маніпулювання застосовуються синонімічно.
Передвиборче фіскальне маніпулювання, пов’язане зі зростанням
видатків

та

зменшенням

оподаткування,

є

одним

зі

способів,

які
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використовують уряди для переобрання – зокрема в тих політичних умовах, які
дослідники вважають сформованими у нових демократіях [418], у країнах, що
розвиваються [546], у менш консолідованих демократіях [469], за недостатньо
прозорих політичних систем [397] або в умовах обмежень незалежних медіа
[419], наявності недостатньо свідомих виборців [418], у бідних країнах [543].
Загалом, уряди в країнах, що розвиваються, та у нових демократіях найбільш
схильні до монетарного та фіскального маніпулювання з метою переобрання
[403].
Деякі вчені, досліджуючи політику демократичних країн, у більшості з
них не з’ясували прямої залежності між виборами та фіскальною політикою,
яку визначають переважно економічні чинники [517, с. 297], проте у країнах, де
політичні бюджетні цикли наявні, «виборчо-обумовлена фіскальна політика»
суттєво впливає на виборчу підтримку політичних партій [439; 497]. Саме
фіскальне маніпулювання призводить до формування так званих політикобюджетних циклів, які характеризуються намаганням урядовців вплинути на
виборців шляхом зміни не стільки обсягів, скільки композиції урядових витрат,
що вважається дослідниками «опортуністичним маніпулюванням» [446, с. 39].
Науковий інтерес становить дослідження політичних бюджетних циклів у
країнах

Європейського

Союзу,

яке

підтверджує

наявність

відповідної

циклічності, причому саме у країнах Єврозони, зумовленої прагненнями
діючих урядів до переобрання, і зворотний зв’язок між здійснюваним урядами
фіскальним маніпулюванням та неекономічним голосуванням та прямий
зв’язок

із

виборчою

конкуренцією

[454,

с.

295].

Так,

у

контексті

опортуністичних політико-бюджетних циклів науковцями розглянуто зв’язок
між бюджетними витратами, оподаткуванням та виборчими періодами [514], а
також зв’язок структури податків із виборами, переважно у країнах, що
розвиваються, де нижчими є непрямі податки перед виборами (зв’язок із
прямими податками не спостерігався) [455, с. 195].
Вплив політичних виборів на видатки українського бюджету, у контексті
політико-економічних циклів, із підвищенням рівня оподаткування та
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збільшенням інфляції у післявиборчому періоді є предметом досліджень і
вітчизняних вчених [24, с. 37-38; 6 8, с. 16-17]. Особливості політикобюджетних циклів, пов’язаних зі здійсненням фіскального маніпулювання в
Україні, як і прояви політико-економічної циклічності, описано у низці праць
українських учених, серед яких: А. Вдовиченко, С. Верстюк, А. Вешко,
В. Волошин, І. Грабинська, Ю. Миронович, Г. Орос, У. Ткачук, М. Флейчук,
Н. Черкас, В. Шевчук, [23; 24; 68, с. 16–17; 74; 359; 581] та інші. У працях
С. Верстюка [581], тестуючи гіпотези стосовно політичних циклів в Україні,
типу зв’язку між їх тривалістю та раціональністю виборців, автор наводить
докази існування електоральних циклів, зумовлених використанням фіскальних
інструментів, а саме: бюджетних доходів та видатків, а також бюджетного
дефіциту. Праці В. Шевчука підтверджують, що проведення виборів
супроводжує експансійна економічна політика, проявами якої виступають
погіршення сальдо бюджету та збільшення пропозиції грошової маси за
підтримання стабільностого обмінного курсу. Водночас відбувається зростання
ВВП у передвиборчий період.
У дослідженні, авторами якого є А. Вдовиченко та Г. Орос [23], доведено,
що не лише бізнес-цикли, а і політико-економічні цикли впливають на
прийняття рішень у фіскальній та монетарній політиці. Їх результати свідчать
про те, що політичні події відіграють важливу роль у динаміці дискреційних
фіскальних показників27.
Як доводять вітчизняні дослідники, зокрема А. Вешко [24, с. 40],
монетарній політиці в Україні не притаманні чітко окреслені цикли, пов’язані з
політичними виборами. Пояснення цього наводять у відсутності згоди між
виконавчою владою та керівництвом НБУ у періоди 1996–1999, 2001–2002 та
2008–2009 рр., що не сприяло реалізації прагнення уряду проводити
експансійну монетарну політику для стимулювання сукупного попиту
27

Найсуттєвіший вплив політичних подій спостерігається за два квартали і під час виборів, коли
бюджетні видатки соціального спрямування та дефіцит бюджету збільшуються. В цілому, дослідники
стверджують, що у дискреційній фіскальній політиці в Україні «політична складова значно переважає
економічну логіку». Водночас «поведінка середньозваженої ставки відсотка та сальдо інтервенцій НБУ на
валютному ринку» не реагує на політичні події, порівняно з фіскальними змінними [23, с. 15].
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напередодні виборів, властиву для політико-економічних циклів, на відміну від
передвиборчого

періоду

2003–2004

рр.,

коли

голова

НБУ

очолив

передвиборчий штаб провладного кандидата на президентських виборах, що
сприяло монетизації валютних резервів та фінансуванню дефіциту державного
бюджету комерційними банками [24, с. 40]. Стосовно грошової емісії для
фінансування дефіциту державного бюджету, для стимулювання економічного
розвитку та підтримки банківської системи, яка відбувалася у 1996–1997 рр.,
економісти використовують назву «передвиборчого монетарного популізму»
[24, с. 40] внаслідок політичного тиску. Водночас переважання економічних
причин (пов’язаних із фінансовою та валютною кризою 1998 р.) над
політичними причинами монетарної корекції після виборів 1999 р. підтверджує
ідею про відсутність чітко окреслених монетарних циклів. Більше того,
дослідники стверджують, що у період до 2004 р. стримуючим чинником для
використання економічних ресурсів у передвиборчій діяльності виступала
антициклічна політика 28 . Відповідно, економічне зростання відбувалося з
покращенням показників сальдо бюджету, що зменшувало вплив політикоекономічних циклів на соціальну сферу. Після відмови від механізмів
регулювання фіскальної дисципліни і проведення антициклічної політики у
2004 р., прояви політико-економічних циклів зросли (на думку В. Гейця, із
2004 р. в економіці домінував політичний цикл економічної політики 29 ). Із
іншого боку, президентську виборчу кампанію у 2004 р. вважають прикладом
монетарного циклу, коли експансійну монетарну політику перед виборами
змінила рестрикційна політика за часів нового уряду Ю. Тимошенко,
враховуючи зміну керівництва Державного банку України, лояльного, у
першому випадку, до провладного кандидата, у другому випадку – лояльного
до уряду, наслідком чого виступило збереження стабільності національної
валюти та зниження темпів інфляції. У 2007–2008 рр. прояви монетарного
28

А саме: фіскальні заходи, спрямовані на збереження економічної стабільності та обсягів ВВП,
стримування інфляції та безробіття, а також монетарні заходи, спрямовані на обмеження пропозиції грошової
маси.
29
Як стверджував дослідник, економічні заходи «не дадуть ефекту, поки ми не відмовимося від
політичного циклу. Це явище достатньо добре вивчене світовою економічною наукою у 1930–1970 роках. Були
докази, чим це закінчується» [21].

8

циклу спостерігались у передвиборчій емісії грошей внаслідок реалізації
впливу президента на суб’єкта монетарної політики із метою зниження довіри
суспільства до уряду. Проте у 2008 р. корекцію у монетарній політиці А. Вешко
пояснює прагненням подолати наслідки світової фінансової кризи для
української

економіки,

пов’язані

зі

зниженням

вітчизняного

експорту

металопродукції, відповідною кризою платіжного балансу [24, с. 40–41] тощо.
Аналогічно до ситуації у 1998 р., післявиборчу монетарну політику пояснювати
лише політичними причинами та, відповідно, стверджувати про наявність
монетарного політико-економічного циклу було не варто. При цьому,
Я. Жаліло пояснює скорочення інтервалу політичних циклів в Україні із
використанням поняття «прискорене повторення політичного циклу» [101],
чому сприяло розведення у часі президентських і парламентських виборів.
Відповідно, за А. Вешко, прагнення зберегти «атрибути грошової та цінової
стабільності» до проведення президентських виборів усувало можливість
експансійної політики, властивої для відповідної фази політико-економічного
циклу, перед парламентськими виборами (наприклад, у 1998 р. перед
президентськими виборами 1999 р. дефіцит державного бюджету зменшився, і
його збільшення перед парламентськими виборами 2002 р. було несуттєвим
[24, с. 39]).
Оскільки у досліджуваному періоді в Україні орієнтація на президентські
вибори переважала, то ані після парламентських виборів 2006 р., ані після
виборів 2007 р. макроекономічні показники не змінилися відповідно до логіки
циклу, проте тенденції до збільшення бюджетного дефіциту, державного боргу,
за незмінно високого рівня соціальних виплат, зберігалися. Отже, як пише
В. Шевчук,

уряд

проводив

властиву

для

опортуністичних

політико-

економічних циклів в Україні проциклічну фіскальну політику, коли
економічне зростання відбувалося зі збільшенням бюджетного дефіциту,
внутрішніми і зовнішніми запозиченнями держави, грошовою емісією і
водночас низькою інфляцією та підвищенням заробітної плати та пенсій [360].
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Утім, в українській науці бракує досліджень політичного бюджетного
циклу, тоді як загалом для так званих нових демократій або перехідних
режимів це питання є актуальним. Оскільки чинники формування циклічності
стосуються типу політичного режиму, рівня політичної конкуренції, рівня
корупції та ставлення громалян до демократичного режиму, то цим питанням у
нашому дослідженні приділено окрему увагу.
Політичний режим у дослідженні визначаємо як систему методів, засобів,
форм, способів здійснення політичної влади у суспільстві, враховуючи що
представники

неоінституційного

підходу

вважають

політичний

режим

способом упорядкування, легітимації політичної системи [335, с. 8].
Огляд політичних режимів у країнах, де відбуваються політичні
трансформації, здійснено у працях Г. Гейла [476], В. Горбатенка [72; 73],
П. Д’Анієрі [436], Г. О’Доннелла [175; 532], Г. Зеленько [111; 112], Т. Карла
[488], М. Кармазіної [119; 120], С. Левіцькі [505], Т. Каротерса [424], Х. Лінца
[507], А. Круглашова [131; 132], Ю. Мацієвського [157; 158], В. Полохала [196198], Н. Ротар [136], А. Стефана [507], О. Стойко [270], О. Фісуна [314–318],
Ф. Шміттера [488; 532], багатьох інших.
Зокрема, політичний режим в Україні із середини 1990-х рр. до подій
Помаранчевої революції зарубіжні та вітчизняні дослідники визначають як
неототалітарний (В. Полохало [196; 197]), консолідований авторитарний
(А. Круглашов [136; 137, с. 30]), змагальний авторитарний (С. Левіцькі [505],
Т. Кузьо [501]), гібридний (Т. Каротерс [424], Ю. Мацієвський [157; 158]),
бюрократичний, неопатримоніальний (Х. ван Зон [579], О. Фісун [314–318],
Дж. Мейєр [516]), шантажистський (К. Дарден [437]), напівавторитарний
(П. Д’Анієрі [436]), перехідний, з неконсолідованою демократією (А. Колодій
[124]), а також використовують поняття дефектної демократії (В. Меркель
[515]), патронатного президенціалізму (Г. Гейл) [476], коли недемократичні
неформальні інститути в Україні, а саме: корупція, клієнтелізм, непотизм,
неформальні пакти між політичними гравцями, безпосередньо впливали на
процес прийняття політичних рішень [158, с. 17].
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Рисами гібридного режиму, за Т. Каротерсом, є: 1) недостатнє
врахування або ігнорування інтересів громадян; 2) низький рівень політичної
участі в період між виборами; 3) часте порушення правових норм; 4) низька
легітимність виборів; 5) низький рівень довіри до державних інститутів; 6) у
цілому недосконале функціонування держави [424, с. 10]. Для гібридного
посткомуністичного неототалітарного, властивого для пострадянських держав,
режиму В. Полохало виокремив такі риси: 1) відчуження більшості суспільства
від влади за одночасної багатовимірної залежності від неї; 2) однобічне
підкорення громадян правилам, нормам і безконтрольне здійснення державою
своїх повноважень; 3) брак реальних гарантій декларованих прав людини,
безпорадність індивіда перед чиновниками; 4) тіньові присвоєння, розподіл
загальнонародної
5) поєднання

власності

корумпованої

за

панування

політичної

клієнтелістських

влади,

тіньової

зв’язків;

економіки

і

кримінального світу; 6) домінування ролі номенклатурно-корпоративних
кланів, симбіоз олігархії та авторитаризму; 7) утилітарне використання
олігархами демократичних норм і процедур. Г. Гейл ознакою гібридного
режиму називав клієнтелізм [475], Х. Екман ознаками гібридності вважав
проведення змагальних виборів, високий рівень корупції, недостатню якість
демократії, обмеження свободи преси, обмеження громадянських свобод,
відсутність

верховенства

права

[456].

Використовуючи

наведене

Ю. Мацієвським визначення гібридного режиму, вкажемо на такі притаманні
йому риси, як: конкурентні вибори та домінування неформальних інститутів
над формальними [158]. Л. Кочубей вказує, що у «„помаранчевийˮ період після
зміни перших осіб фундаментальні правила «політичної гри» фактично не
змінилися. Змінилася лише одна складова режиму – суб’єкти влади. Після
зміни влади в процесі подій листопада–грудня 2004 р. міг розпочатися новий
етап суспільних політичних трансформацій, але він зупинився і поступово
переріс в кризу» [133, с. 10], проявами чого виступили урядова криза вересня
2005 р., парламентсько-урядова криза січня 2006 р., парламентська криза липня
2006 р., інституційна криза квітня 2007 р., системна криза вересня–грудня
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2008 р. При цьому, «якщо Президент Л. Кучма був домінантою політичного
простору, то за його наступника, В. Ющенка, відносини між гілками влади
набули вираженого характеру змагання, навіть конфліктного» [133, с. 10].
Визначаючи риси політичного режиму, сформованого у 2005 р., О. Фісун
виокремлює ознаки як демократії, так і неопатримоніалізму, і у такому
контексті пропонує протиставляти демократію як відкритий конкурентний
доступ до ресурсів, неопатримоніалізму як приватному привласненню
публічно-політичної сфери [314, с. 159]. При цьому, суттєвим для нашого
дослідження є те, що риси неопатримоніального режиму стосувалися великою
мірою економічної діяльності. Неопатримоніальна модель, властива для
України як пострадянської держави, передбачала не традиційні та ідеологічні, а
економічні

мотивації

поведінки

політичних

суб’єктів,

тобто

їхню

рентоорієнтовану поведінку (у такій моделі формальні інститути демократії
(парламент,

політичні

партії,

виборчі

механізми,

конституція

тощо)

функціонують за «патримоніальною логікою» [317, с. 18]). Пострадянські
міжелітні консолідації можна інтерпретувати як певні картельні угоди з
обмеження конкуренції за використання публічних державних ресурсів, а не як
домовленості про закріплення демократичних правил гри [315]. При цьому,
формально демократичні інститути, виконуючи роль зовнішнього фасаду
системи, пристосовувалися до «напівтрадиційної логіки свого функціонування,
у якій основну роль відіграють не офіційні, а неформальні відносини й зв’язки
клієнтарно-патронажного типу» [315]. Дослідники тогочасного режиму писали
про політико-економічну єдність олігархічних кланів та партійних лідерів, які
«разом борються за владу і реалізують матеріальні вигоди від перебування при
владі» [318, с. 124]. Відповідно, політико-економічні еліти були пов’язані з
державною владою не внаслідок фукціонування демократичних механізмів
виборів та політичної участі, а внаслідок участі у клієнтарно-патронажних
мережах, корпоративних структурах, належності до партії влади, коли
функціонуванню

цього

механізму

взаємодії

сприяла

рентоорієнтована

поведінка як економічних, так і політичних суб’єктів [317, с. 21–22].
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Показуючи відмінності політичних режимів до та після 2004 р.,
Г. Зеленько, характеризуючи їх як відмінності між «гібридною державою з
авторитарним режимом змагання та електоральним режимом змагання», пише,
що «у першому випадку політична конкуренція як така відбувається між
політико-економічними

групами

[…]

за

практично

абсолютної

влади

президента (звідси й масштаби використання адмінресурсу і решти ресурсів як
то фіскальні органи, органи правопорядку, інші наглядові інстанції), тоді як у
другому випадку президент є представником однієї з ПЕГ, а змагання
відбувається з різним успіхом між відносно рівноцінними ПЕГ» [112, с. 9],
акцентуючи, що держава з гібридним режимом змагання більш наближена до
демократії, ніж з авторитарним режимом змагання.
Ю. Мацієвський, вважаючи режим в Україні гібридним (перехідним,
поставторитарним), пише, що у періоді після 2004 р. його рисами виступили:
1) інформаційна закритість влади, непрозорість процесу ухвалення політичних
рішень,

2)

збереження

неформальних

політичних

інститутів,

зокрема

політичної корупції, що свідчило про патронажно-клієнтелістські відносини
між владою та громадянами, збереження впливу «неінституціоналізованих
політичних структур», зокрема фінансово-промислових груп, на політичний
процес, 4) збереження попередньої структури еліт у суспільстві, для якої
властива «фрагментованість, фракційність, внутрішня боротьба і брак спільних
цінностей, що унеможливив не лише формування єдиної передвиборчої
коаліції, але й формування коаліції в парламенті» [157, с. 29], 5)
неврегульованість статусу і становища опозиції, 6) фіскальна політика, яка
відбувалася

із

використанням

«неопатримоніального

способу

пошуку

політичної ренти» [318, с. 124]. Отже, Ю. Мацієвський вважає сформований у
2005 р. режим слабко інституціоналізованим поставторитарним [158, с. 279]. У
такому гібридному режимі проводяться конкурентні вибори, втім, такі
неформальні практики, як: клієнтелізм, непотизм, корупція, обмежують
верховенство права, що дозволяє казати про «дефектну демократію» [158, с.
279].
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М.

Кармазіна

теж

досліджує

кланову

політику,

клієнтелізм,

патримоніалізм, непотизм як ті неформальні інститути, які свідчили про
невіддільність політики та влади від особистих інтересів [120, с. 155] та про
штучність запровадження нових формальних владних інститутів, спрямованих
на легітимацію влади у суспільстві, включення у процес розподілу державних
ресурсів та розширення владних повноважень (у тому числі, намагання
президента розширити свій вплив на силові та правоохоронні структури [119,
с. 46]), але не орієнтованих на суспільний консенсус [120, с. 154]. Натомість, як
вказує В. Бушанський, «демократичний політичний режим означає, що всі
суспільно-політичні перетворення, зокрема політичні й економічні реформи, які
здійснюються в країні, а також зовнішньополітичні заходи мусять мати як
формальну (правову), так і неформальну (політичну) легітимність» [15, с. 236].
Суттєву роль політичних інститутів у функціонуванні гібридних режимів
показано у працях таких авторів, як: В. Меркель та А. Круассан [515],
Дж. Мейєр [516], Г. Хелмке та С. Левіцькі [319].
Загалом,

інституційна

оцінка

розвитку

політичної

системи

для

визначення демократичності урядування (у тому числі, у транзитних режимах)
шляхом індексування 30 , критеріями якого виступають показники розвитку
громадянського

суспільства,

рівень

корупції,

прозорість

урядування,

дотримання прав та свобод тощо, є поширеною у політичній науці. Автори
численних індексів та рейтингів ставлять за мету типологізацію політичних
режимів від авторитарних до демократичних з виокремленням перехідних
режимів, які також поділяють на підтипи за рівнем демократизації. Увага до
розробки методології та інтерпретації отриманих даних спостерігається зараз і
буде зберігатися ще тривалий час внаслідок поступовості соціально-політичних
та економічних змін у перехідних країнах та країнах, у яких встановлено
політичні режими, що отримали назву гібридних. І якщо переважна частина
таких індексів спирається на результати експертних опитувань, то автори
30 Створення індексів інституційного розвитку політичної системи стало поширеним із середини ХХ ст.,
зокрема, у зв’язку з потребою оцінювати успішність та вимірювати рівень демократичних перетворень у різних
країнах.
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іншого типу індексів, – як правило, спрямованих на оцінку окремих політичних
інститутів,

–

спираються

на

математичні

методи

дослідження

та

використовують кількісні дані для обчислення показників інституційного
розвитку політичної системи 31 . При цьому їх інтерпретація також дозволяє
свідчити про демократичність функціонування певних інститутів та процедур,
проте для висновків про демократичність політичного режиму, потребує
врахування ширшого контексту, оскільки обрання критеріїв порівняння та їх
оцінка відбуваються залежно від концепції демократії, на яку орієнтуються
автори методології та яка є в основі розуміння відповідності розглядуваних
процесів демократичним стандартам [323, с. 113-114].
Відтак, досліджуючи інституційне середовище у гібридних режимах,
варто зважати на роль неформальних інститутів або інституційних пасток.
Зокрема, на інституційних пастках акцентує увагу О. Стойко [270], яка
досліджує трансформацію політичних інститутів у перехідних суспільствах.
Інституційні пастки як сприятливі чинники отримання політичної ренти в
Україні переважно вважалися певною мірою самовідтворюваними, коли
отримання ренти сприяло їх закріпленню. В економічній сфері спонтанне
формування формальних інститутів ринкової економіки призводило до
утворення інституційних пасток для розв’язання питань та, відповідно, до
виникнення джерел пошуку ренти, що сприяло неформальному закріпленню
механізмів пошуку ренти; і як наслідок, неформальні інститути переважали, а
стимули для створення формальних інститутів були відсутні [166].
Зв’язок між інституційними пастками та джерелами отримання
політичної ренти в Україні показує О. Мошенець (див. таблицю 1.1).
Таблиця 1.1
Способи отримання політичної ренти шляхом використання інституційних
пасток

31 Зокрема, індексів урядової участі, урядової відповідальності, диспропорційності представництва
політичних партій, демократичності урядування тощо.
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Джерела ренти
1
розподіл бюджетних
коштів
контроль над
природними ресурсами
отримання кредитів

Інституційні пастки
2
політична корупція
використання
службових
повноважень
використання
службових
повноважень

Приклади
3
розкрадання державних коштів
отримання доступу до корисних
копалин, інших ресурсів
отримання фінансування у державних
банках, із недотриманням законів

Продовж. табл. 1.1
1
податкові пільги

2
тіньова економіка

приватизація
підприємств
перерозподіл прав
власності
доступ до
фінансування проектів

3
реєстрація офшорних компаній, які
працюють на території України
політична корупція
приватизація підприємств із
заниженням реальної вартості
недоліки законодавства, отримання контрольної частки у
яке регулює фінансові
стратегічно важливих підприємствах
ринки
внаслідок спекуляцій на фондовому
ринку
політична корупція
тендерні закупівлі товарів та послуг

Джерело: Мошенець О. Інституційні пастки як умова виникнення рентоорієнтованої
економічної

поведінки

в

Україні.

Ефективна

економіка.

2009.

№

3.

URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=33 (дата звернення: 11.11.2014).

Питання корупції в Україні (у контексті функціонування політичного
режиму), увага до якої є суттєвою для розкриття теми дослідження, широко
висвітлене

у

наукових

працях

М.

Михальченка,

О.

Михальченка,

Є. Невмержицького, Г. Кохан, О. Мошенця, багатьох інших дослідників. У
політичній та юридичній науці різною є інтерпретація сутності корупційних
дій, і підходи до визначення поняття різняться. Зокрема, дослідники
розрізняють поняття політичної, властивої для процесу ухвалення політичних
рішень, формування політики, та бюрократичної, властивої для процесу
реалізації прийнятих рішень, політики, корупції [195, с. 3]. Водночас існують
«політично корупційні дії» [195, с. 5], спрямовані на привласнення публічних
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або приватних ресурсів із порушенням юридичних або моральних норм та
політичних зобов’язань, та дії, спрямовані на здобуття, утримання або
посилення політичної влади. Г. Кохан вказує на «корупцію політиків, які
обрані на посади через процедуру виборів і спрямовують свою діяльність на
досягнення власних політичних і неполітичних цілей, використовуючи
переваги посади, вплив та адмінресурс» [131, с. 49]. М. Кармазіна, у контексті
корумпованості держави, пише про неформальний політичний обмін [120,
с. 155].
Про непотизм як різновид корупції вчені стверджують на підставі аналізу
складу парламенту, керівного складу міністерств і відомств. Відповідно, у
сформованому за пропорційною системою із закритими списками парламенті
мандати отримали представники політичних партій, визначені їх керівництвом
або фінансово-промисловими групами (ФПГ); і кількість осіб, які перебували у
«сфері впливу» ФПГ (які надали підтримку в обмін на політичні зобов’язання),
із переходом до пропорційної системи, орієнтованої на політичні партії, зросла
[195, с. 13]. Таким чином, виборча система не сприяла впливу виборців на
персональний склад представницьких органів влади та на склад органів
державної влади в цілому, і у країні виникали так звані «партійні субститути»,
якими виступили неідеологічні партії, створені як об’єднання або клани для
підтримки певної посадової особи, політичного лідера і фінансовані бізнесструктурами. У такій ситуації керівництво країною здійснювало коло осібвласників великого капіталу. Саме вони впливали на політику держави,
законодавчий процес, розподіл бюджетних та емісійно-кредитних коштів,
модифікацію податкових норм і правил, пріоритети урядових капіталовкладень,
розподіл фонду державних замовлень і закупівель, приватизацію, рівень
зарплат і валютного курсу [140]. Як наслідок взаємодії вказаних суб’єктів,
відбувалося створення корупційних мереж як рентабельних організацій, де
користь від суб’єкта обумовлено його «ринковим потенціалом» [195, с. 5], його
зв’язками тощо. Результатом тривалої діяльності фінансово-промислових груп
в Україні виступив економічний монополізм, унаслідок чого було встановлено,
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як вважають дослідники, «контроль по суті 10 олігархічних кланів над 80%
української економіки» (у галузях металургії, видобутку газу, торгівлі
електроенергією, виробництва добрив, авіаперевезень, коли наявною є або
100% монополія, як у частині експорту електроенергії, або від 70% у металургії
і до 60% видобутку енергетичного вугілля) [188]. Така ситуація виступала
зручною

для

політичного

управління

державою,

ручного

управління

економікою і гарантувала збереження відповідного контролю, у тому числі, над
ресурсами.
Корупційними засобами акумуляції ресурсів називають хабарі від
приватного бізнесу у процесі оподаткування, отримання митних зборів;
економічне шахрайство; політично створені можливості для отримання
економічної ренти та переваги для бізнесу в умовах злиття політичної та
економічної влади; позабюджетні трансферти, маніпулювання у процесі
приватизації; незаконне фінансування політичних партій та виборчих кампаній
з державних коштів, коштів приватного сектору, внеску виборців [195, с. 5].
Корупційними засобами здобуття, утримання, посилення влади є «купівля»
політичної підтримки та лояльності за допомогою підкупу виборців,
використання таких неформальних інститутів, як: клієнтелізм, кооптація,
«патронажна політика»; вплив на контрольні, наглядові, інші органи; плата за
прийняття певних політичних рішень органами державної влади; приватне
фінансування політичних партій та виборчих кампаній в обмін на обіцянки
доступу до ресурсів, створення переваг для бізнесу тощо [195, с. 5]. Зокрема,
співпрацю української влади з бізнес-партнерами як чинник отримання
політичної ренти шляхом державного розподілу доходів окреслено у публікації
В. Ланового, у якій вказано такі способи: 1) оплата з бюджету за завищеними
цінами державних закупівель, підрядів, замовлень, виконаних олігархічними
холдингами, 2) централізовані інвестиції таким холдингам, 3) бюджетні
субсидії галузям, захопленим певними представниками великого бізнесу,
4) пільгові позички корпораціям за рахунок коштів державних банків,
5) урядові гарантії для отримання ринкових кредитів, 6) емісійні позички НБУ
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для рефінансування банків олігархів, продаж їм державних підприємств за
низькими цінами або безкоштовно, 7) силове захоплення фірм, де магнати не
володіли контрольними пакетами акцій, 8) монополізація товарних ринків та
завищення цін на свою продукцію, 9) безмитний – сірий – імпорт товарів і
послуг

бізнес-імперіями,

10)

встановлення

штучних

мит

на

імпорт,

11) реєстрація фіктивних експортних операцій для «повернення» ПДВ,
12) заниження офіційних податкових зобов’язань, 13) фінансові оборудки через
офшорні компанії, 14) отримання газу за заниженими цінами, 15) скуповування
і перепродаж за кордон сировинної продукції тощо [140]. Слід вказати, що
більшість дослідників підкреслює наявність політичної корупції і на рівні
формування, і на рівні реалізації державної політики в Україні [195, с. 4]. У
такій ситуації поширеними в Україні способами впливу на політиків і на
чиновників виступали обидва типи корупції, і політична, і бюрократична. При
цьому, М. Михальченко, наприклад, називає корупцію в Україні загрозою для
ціннісної системи суспільства та національної безпеки держави [274, с. 19].
Українські вчені вважають, що причинами т. зв. інституціональної
корупції виступили:
– соціально-генетична природа корупції як неформального інституту,
коли корупція була проявом «функціонування досучасних соціальних правил».
Це

стосувалося

«побутової

корупції»,

дрібного

хабарництва,

системи

корпоративних подарунків представникам інституцій. Відповідно, корупція
інтерпретувалася як спосіб подяки, етичне, соціально легітимне явище, тоді як
«формалізовані моделі поведінки сприймаються як егоїстичні» [84];
– відсутність інституціоналізованої системи громадянського контролю,
оскільки система контролю у традиційних суспільствах є ієрархічною та,
відповідно, бюрократичною, внаслідок чого «з’являються посередники із
своїми як приватними, так і корпоративними інтересами» [84]. У перехідних
країнах інституціонально-правова база для горизонтального контролю зазвичай
або недосконала, або відсутня, переважна більшість громадянських інститутів є
«вбудованими до системи владної вертикалі» («у таких ситуаціях замінити
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(доповнити) систему інститутів формального контролю системою громадського
(горизонтального ) контролю неможливо саме через відсутність соціального
капіталу в суспільстві задля формування даних інститутів контролю») [84];
–

неефективність

основних

формальних

політичних

інститутів,

запозичених та ефективних «у структурі західного політичного процесу», але
не у перехідних державах, де формальні інститути «не вирішують ті завдання,
на вирішення яких функціонування даних інститутів направлено, або є
шкідливими» [84]; штучність запровадження нових формальних інститутів,
спрямованих на легітимацію влади у суспільстві, включення у процес розподілу
державних ресурсів та розширення владних повноважень, але не орієнтованих
на суспільний консенсус [120, с. 154]. Відповідно, корупція виступала
неформальним інститутом, «коли за допомогою офіційних (формальних)
інститутів досягти бажаного результату економічно нерозважливо» [84];
– нерівність суспільних груп перед законом, яка спричиняла у
традиційних суспільствах формалізацію корупції внаслідок наявності різних
правил для різних груп суспільної ієрархії;
– поєднання бізнесу та влади, комерційних та політичних інтересів, котрі
були

«інституціонально

обумовленими:

бізнес

інституціонально

опосередковано контролює владу, а влада опосередковує розвиток дружніх
(афільованих з владними елітами) бізнес-структур» (коли «складно виокремити
приватну та державно-суспільну мотивацію у прийнятті політичних та бізнесрішень») [84].
Отже, явище корупції потребує вивчення у контексті взаємозв’язку з
інституційними

особливостями

політичного

режиму

та

суспільним

сприйняттям корупційних дій як на побутовому рівні, так і у сфері державного
управління та взаємодії політичних сил, що, у свою чергу, пов’язано з
можливостями отримання політичної ренти.
Загалом, комплексне дослідження сутності перерахованих чинників
політико-бюджетної циклічності в українській науці не було здійснено. При
цьому, економічні наслідки бюджетної політики, як і податкової політики,
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серед

яких

перешкоджання

економічному

зростанню

та

проведенню

структурних реформ в економіці, збільшення бюджетного дефіциту, зростання
державного боргу, а також перешкоджання реформуванню соціальної сфери та
як наслідки соціальної політики, показано у наукових працях та статтях таких
авторів, як: В. Гейєць [21; 262], І. Щербина, А. Рудик, В. Зубенко, І. Самчинська
[18], А. Єрмолаєв [302], С. Лямець [150], О. Осауленко, І. Грабинська,
Ю. Миронович [74], І. Тараненко [275], С. Чигир [355], А. Ревко [249], Н. Хома
[320], Н. Жиляєва [104], а також у звітах Державної служби статистики [269],
Світового банку [303–308; 451; 587], Всесвітнього економічного форуму [466].
У тому числі, огляд засад та наслідків соціальної політики в Україні здійснено у
дослідженнях національних академічних установ колективами авторів за
редакції Я. Жаліла [101; 103], В. Гейця [262], А. Єрмолаєва [302], а також у
публікаціях Н. Хоми [320; 321], А. Ревко [249], О. Чирви [356] тощо.
Отже, огляд наукової літератури з теми дозволяє помітити, що, з одного
боку, у фаховій літературі представлено дослідження економічної політики, з
іншого боку, частково висвітлено чинники прийняття рішень у бюджетній
сфері, у тому числі щодо зміни соціальних стандартів. Зокрема, показано, як
протягом жовтня 2008 р. – лютого 2010 р. суб’єкти бюджетного регулювання,
які

водночас

виступали

конкуруючими

на

президентських

виборах

політичними силами, прагнули максимально реалізувати свої ініціативи зі
встановлення соціальних стандартів та внесення змін до бюджетного
законодавства і при цьому піддавали критиці аналогічні ініціативи політичних
опонентів. Водночас комплексному аналізу механізму прийняття рішень у
сфері формування видатків державного бюджету на соціальний захист та
соціальне забезпечення із дослідженням етапів процесу та взаємодії його
учасників та з урахуванням політичних чинників не приділено належної уваги,
що актуалізує наше дослідження. Зокрема, потребує врахування політична
зумовленість

формування

фіскальної політики.

соціальних

видатків

у

межах

стимулюючої
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Щодо оцінки заходів, спрямованих на регулювання соціальних видатків,
автори проаналізованих праць зважають як на передумови складнощів у
соціальній сфері, що склалися у докризовому періоді, так і на їх наслідки.
Тобто, економічні наслідки здійснюваної протягом кризового періоду
бюджетної політики, зокрема вплив на обсяги державного боргу, доходи
населення тощо, є широко розглядуваними як у науковій літературі, так і у
матеріалах, підготовлених органами державної влади, аналітичними центрами,
міжнародними дослідницькими структурами. Втім, поза увагою залишається
науковий аналіз політичних, зокрема електоральних, наслідків здійснюваної
політики. Враховуючи орієнтацію суб’єктів прийняття рішень у межах
експансіоністської фіскальної політики на очікування виборців, потребує
дослідження з’ясування її впливу на ставлення громадян до влади, політиків та
політичних інститутів, а також на результати президентських виборів 2010 р.

Висновки до розділу 1

Наукові підходи до визначення економічних та фінансових криз, у тому
числі згідно з теоріями економічних та фінансових циклів, відображають
різноманітність проявів, чинників та наслідків негативних кризових явищ у
національних економіках та світових економічних процесах. При цьому,
визначення типу кризи дозволяє акцентувати увагу на ефективних засобах
антикризового регулювання. Водночас його можливості визначаються не лише
актуальними

економічними

потребами,

але

й

мотиваціями

суб’єктів

відповідного регулювання. Варто зважати, що переважання другого чинника
може спричиняти фіскальне маніпулювання, здійснюване рентоорієнтованими
суб’єктами антикризових рішень, коли в умовах кризи погіршення соціальноекономічних показників призводить до використання процесу формування
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видатків соціального призначення для мінімізації проявів кризи та водночас для
зростання популярності уряду.
З одного боку, наукову літературу з дослідження причин, проявів,
наслідків фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в Україні та методів
антикризового регулювання, у тому числі засобами бюджетної політики,
широко представлено публікаціями у сфері економіки, політичної науки та
державного

управління.

Ці

питання

висвітлено

у

наукових

статтях,

монографіях, аналітичних доповідях та звітах, перші з яких (у тому числі на
тему антикризового регулювання) з’явилися восени 2008 р., і пізніше
стосувалися оцінки вжитих державою заходів. Але, з іншого боку, з’ясовано,
що попри приділення уваги регулюванню соціальних видатків, зважаючи на їх
передумови,

що

склалися

у

докризовому

періоді,

малодослідженим

залишається механізм прийняття рішень у сфері формування видатків
державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення, що
потребує врахування політичних чинників.
Можливості застосування теорії політичних бюджетних циклів для
з’ясування

проявів

політичного

опортунізму

(у

формі

фіскального

маніпулювання) у процесі прийняття антикризових рішень проаналізовано з
акцентом на необхідності врахування як економічної, так і політичної
зумовленості. Зокрема, показано вплив політичного опортунізму як чинника
формування політичних бюджетних циклів на прийняття політичних рішень у
сфері бюджетного фінансування видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення. На підставі зіставлення теоретичних підходів до вивчення
передумов формування політико-бюджетної циклічності як методологію
дослідження обрано підходи М. Ші та Дж. Свенсона, а також А. Брендера та
А. Дрейзена, поєднання яких дозволяє з’ясувати роль політичного режиму та
неформальних політичних інститутів. При цьому, доведено необхідність
розкриття

особливостей

механізму

прийняття

відповідних

рішень

із

застосуванням алгоритму, розробленого у теорії політико-управлінського
циклу.
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За логікою дослідження, аналіз механізму прийняття політичних рішень,
який спирається на розроблений Дж. Андерсоном та В. Данном алгоритм та на
положення теорії опортуністичної поведінки (із розрізненням, за підходом
О. Вільямсона, ex ante та ex post опортунізму), передбачає врахування
формальних процедур та неформальних чинників процесу прийняття рішень,
пов’язаних із поведінкою, мотивацією та взаємодією суб’єктів (у тому числі в
межах проведення виборчих кампаній), та особливостей політичного режиму
(таких, як: рівень політичної конкуренції, роль корупції як неформального
інституту, ефективність демократичних перетворень та інші), а також
економічної ситуації та суспільних очікувань. У такому контексті, в ході
аналізу джерел нами запропоновано зважати на особливості 1) економічного
середовища, яке характеризувалося зміною показників економічного розвитку
від жовтня 2008 р., спричиненою світовою фінансово-економічною кризою та
водночас зумовленою попередньою політикою українських урядів, 2) політикоінституційного середовища, із визначенням рівня політичної конкуренції та
корупції у межах відповідного політичного режиму, 3) політико-культурного
середовища, із визначенням рівня довіри суспільства до політичних інститутів,
а також ціннісних, політичних, економічних пріоритетів громадян. У межах
описаного алгоритму, дослідження економічного середовища стосується
формування порядку денного, коли економічні показники проаналізовано для
з’ясування передумов та наслідків ухвалених рішень. Особливості політикоінституційного та політико-культурного середовища враховано для аналізу
розробки проектів та ухвалення відповідних рішень із акцентом на виявленні
мотивацій і проявів опортуністичної поведінки суб’єктів прийняття рішень, а
також для аналізу електоральних наслідків ухвалених рішень.
Здійснення такого аналізу уможливлене джерельною базою дослідження
механізму прийняття політичних рішень у сфері формування державних
видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, яку становлять:
офіційні статистичні дані стосовно показників економічного розвитку у період
2008–2010 рр.; проекти та ухвалені закони та постанови у сфері бюджетного
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регулювання соціальних видатків у період фінансово-економічної кризи 2008–
2009 рр.; офіційні заяви Президента України та Прем’єр-міністра України; дані
загальнонаціональних опитувань, проведених у період 2005–2010 рр.
Отже, можемо стверджувати, що поєднання процесуально-циклічного
підходу до виокремлення етапів прийняття політичних рішень, доповненого
неоінституційним підходом для обґрунтування ролі опортуністичної поведінки
суб’єктів прийняття політичних рішень, із теорією політико-бюджетної
циклічності (для аналізу чинників політичного опортунізму у період фінансовоекономічної кризи) уможливлює комплексний аналіз механізму прийняття
політичних рішень із врахуванням політичного та економічного середовища.
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РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОЦЕСУ
АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

2.1 Характеристика політичного режиму та інституційних передумов
політичного опортунізму у 2005 р. – на початку 2010 р.

Визначення типу політичного режиму в Україні є предметом численних
досліджень. Риси сформованого після президентських виборів 2005 р.
політичного режиму суттєво відрізняли його від попереднього, водночас,
оскільки зміна режиму відбувалася в умовах збереження стійких неформальних
інститутів,

які

регулювали

політичну

взаємодію,

підвищення

рівня

демократичності режиму у 2005 р. із посиленням ролі формальних інститутів
демократії доцільно визначати переважно за формальними ознаками.
Критерії класифікації політичних режимів насамперед пов’язано зі
здійсненням влади у державі, від централізованої системи та тотального
контролю всіх суспільних сфер до плюралістичної, створеної на засадах участі
системи з ротацією еліт [329, с. 61]. Водночас
національну
впровадження

специфіку

розвитку

окремих

держав

для

демократичних

необхідно враховувати
пояснення

особливостей

інститутів,

розуміння

трансформаційних процесів у перехідних країнах [344, с. 59-62], оскільки
наслідки

трансформаційних

перетворень

зумовлено

наявністю

різних

політичних традицій, умов історичного розвитку країн, їх соціокультурних
особливостей [336, с. 65]. І, оскільки риси демократії, виокремлювані
теоретиками, є доволі різноманітними та залежать від змінюваних соціальних
реалій, у дослідженні використовуємо критерії демократичності політичного
режиму, розроблені міжнародними дослідницькими установами на підставі
здійсненого ними моніторингу політичних та економічних процесів у сучасних
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державах, що насамперед стосуються виборчого процесу, дотримання
політичних

прав

та

свобод,

політичної

конкуренції,

демократичності

урядування, функціонування ринкової економіки та розвитку громадянського
суспільства [334, с. 128].
Отже, для врахування динаміки зміни режиму в Україні (зокрема, у
контексті аналізу тенденцій демократизації) та визначення його типу
спиратимемося на дані міжнародних організацій за період 2005–2010 рр.
Зокрема, у межах проекту «Країни перехідного періоду», проведеного Freedom
House, у звіті 2005 р. за шкалою демократизації Україна отримала 4,5 бала, у
2006 р. – 4,21 бала, у 2007 р. та у 2008 р. – по 4,25 бала, у 2009 р. та у 2010 р. –
по 4,39 бала, що свідчило про більший рівень демократії, порівняно із періодом
1999– 2004 рр., коли показники демократизації перебували у межах 4,63–4,92
бала [524; 525; 575]. Відповідні дані із оцінкою критеріїв, врахованих у
методології демократичності режиму, наведено у таблиці 2.1. Тенденції
відповідних змін, за вказаними критеріями, характеризуються незмінним
рівнем корупції впродовж 2004–2010 рр. та зниженням рівня демократичності
виборчого процесу після 2007 р. в Україні.
Таблиця 2.1
Оцінка критеріїв демократії в Україні у межах проекту «Країни
перехідного періоду»

1
Виборчий процес
Громадянське суспільство
Незалежні медіа
Урядування32
Демократичність
урядування на національному
рівні
Демократичність урядування на
місцевому рівні

2004
2
4,25
3,75
5,50
5,25
-

2005
3
3,50
3,00
4,75
5,00

2006
4
3,25
2,75
3,75
4,50

2007
5
3,00
2,75
3,75
4,75

2008
6
3,00
2,75
3,50
4,75

2009
7
3,50
2,75
3,50
5,00

2010
8
3,50
2,75
3,50
5,00

-

5,25

5,25

5,25

5,25

5,25

5,25

32
Починаючи із 2005 року, Freedom House наводить окрему оцінку показників демократичності
управління на державному та місцевому рівні.
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Продовж. табл. 2.1
1
Судова система та її незалежність
Корупція
Шкала демократизації

2
4,75
5,75
4,88

3
4,25
5,75
4,50

4
4,25
5,75
4,21

5
4,50
5,75
4,25

6
4,75
5,75
4,25

7
5,00
5,75
4,39

8
5,00
5,75
4,39

Джерело: Nations in Transit 2010: Democratization from Central Europe to Eurasia /
Edited by Lisa Mootz ; Freedom House. New York, Washington, D. C., Budapest : Rowman &
Littlefield Publishers, 2010. P. 549 – 568.

У наданій Freedom House доповіді «Свобода у світі» Україна із 1991 р. по
2005 р. отримувала 3–4 бали за дотримання політичних прав та громадянських
свобод і вважалася частково вільною демократією. Натомість у період 2006–
2010 рр. країна отримала по 3 бали за дотримання політичних прав, по 2 бали як
оцінку громадянських свобод [483]. Відповідно, режим було визначено як
електоральну демократію [461].
Аналогічно, за даними Фонду Бертельсманна та Центру прикладних
політичних досліджень (ФРН), у період 2006–2010 рр. суттєвим виступило
зростання індексу демократії, який, відповідно, у 2006 р. становив 7,1 бала
(порівняно із 6,4 бала у 2003 р.), у 2008 р. – 7,35 бала, у 2010 р. зменшився до
7,00 балів (у 2012 р. до 6,1 бала) [570, с. 6]. За статусом політичних та
економічних трансформацій, визначеним Фондом Бертельсманна, країна
отримала у 2006 р. 6,96 бала, у 2008 р. – 6,93 бала, у 2010 р. – 6,55 бала (у
2012 р. тривало зменшення до 6,0 балів) [570, с. 6; 421]. Порівняно із даними
2003 р. (6,91 бала), цей показник було збільшено, що свідчило про позитивні
зміни у розвитку демократії із 2005 р. На підстві цього, Фонд Бертельсманна
відносить Україну у цьому періоді до країн із обмеженим рівнем політичних та
економічних перетворень. Визначений британським виданням The Economist
Індекс політичної нестабільності у 2007 р. становив 4,6 бала, 2008 р., як і у
2009–2010 рр., – 7,6 бала за 10-бальною шкалою [444; 491]. Так, за даними
Economist Intelligence Unit’s Democracy Index, політичний режим в Україні у
досліджуваному періоді визначено як гібридний [444].
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Із використанням таких змінних, як конкуренція та участь обчислюють
індекс демократизації Т. Ванханена, розроблений вченими Гельсінського
університету для пояснення причин різного рівня демократизації у країнах
(показником конкуренції є відсоток голосів або місць у парламенті, отриманих
всіма політичними партіями, у співвідношенні до голосів або місць, отриманих
партією-лідером, і показником участі є відсоток тих осіб, які голосували, у
співвідношенні до чисельності населення), за формулою (2.1)
ID = (P×C)÷100,

(2.1)

де P – показник участі,
С – показник конкуренції.
Автори пропонують вихідне твердження про мінімальне значення P=10
%,

C=30%,

ID=5

для

демократичності

країни.

Обчислюючи

індекс

демократизації для України розглядуваного періоду, за результатами виборів до
парламенту у 2002 р, 2006 р., 2007 р. та 2012 р., отримуємо дані: ID2002=48,76,
ID2006=44,64, ID2007=36,44 та ID2012=40,54, відповідно. Тобто, його показники
задовольняють

умовам

демократії

(перевищують

мінімальні

значення).

Найвищим значення індексу є у 2002 р., протягом наступних років воно
знижується, і зростає у 2012 р., проте не досягаючи рівня 2006 р. [330, с. 36].
Пояснення ознак гібридності політичного режиму в Україні потребує
врахування

підходів

українських

та

зарубіжних

дослідників,

зокрема,

П. Д’Анієрі, Л. Вея, Г. Гейла, Г. Зеленько, М. Кармазіної, Т. Каротерса,
А. Колодій, Л. Кочубей, А. Круглашова, Т. Кузьо, С. Лінецького, М. МакФола,
Дж. Мейєра, Ю. Мацієвського, О. Мотиля, Н. Ротар, Ф. Рудича, О. Фісуна,
інших. У цілому, попри різні акценти у визначенні типу політичного режиму,
сформованого після 2004 р., вчені сходяться на думці про його конкурентний
тип.

Отже,

приділимо

увагу

інституційним

особливостям

формальної

політичної взаємодії, що пояснюють ті аспекти політичної конкуренції між
суб’єктами антикризового регулювання, які безпосередньо пов’язані із
політичним контекстом прийняття рішень у сфері бюджетної політики
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протягом другої половини 2008 р. – 2009 р. Відтак зважатимемо на кількісні
аспекти

конкурентності

політичного

режиму

у

контексті

розгляду

функціонування формальних політичних інститутів, які впливали на взаємодію
політичних сил у процесі прийняття рішень. Зауважимо, що із проведенням
конституційної реформи 2004 р. зросла роль політичних партій (при цьому,
запровадження

пропорційної

виборчої

системи,

використовуваної

на

парламентських виборах 2006 р. та 2007 р. (із прохідним бар’єром 3% для
політичних партій) та дозвіл виборчим блокам брати участь у виборах (із
прохідним бар’єром 4%) сприяли ширшому партійному представництву).
У цьому контексті, щоб визначити рівень політичної конкуренції та
з’ясувати, чи був він сприятливим чинником здійснення фіскального
маніпулювання, обчислимо низку індексів, розроблених для дослідження
партійної та парламентської діяльності. Насамперед, оскільки у розглядуваних
політико-правових умовах політичні партії, роль яких зросла, виступали
важливими суб’єктами політичної конкуренції, обчислимо за формулою (1.1)
показники ефективної кількості парламентських партій та ефективної кількості
електоральних партій. Для обчислень використаємо дані, наведені у таблицях
2.2–2.333.
Таблиця 2.2
Партійний склад парламенту України, сформованого за результатами
виборів 2002 р.
Назва політичної партії % голосів,
або виборчого блоку
отриманих у
багатомандатному
виборчому окрузі
1
Виборчий блок
політичних партій «За
Єдину Україну!»

2
11,77

Кількість депутатських
мандатів, отриманих за
результатами виборів у
багатомандатному
окрузі
3
35

Кількість (%)
депутатських
мандатів у
ВР
4
175 (38,89)

33
Дані за 2002 р. використовуємо, оскільки на момент становлення розглядуваного режиму у країні
функціонував парламент ІV скликання.
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Продовж. табл. 2.2
1
Виборчий блок
політичних партій
«Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна"»
Комуністична партія
України
Соціал-демократична
партія України
(об’єднана)
Виборчий блок
політичних партій
«Виборчий блок Юлії
Тимошенко»
Соціалістична партія
України
Позафракційні
депутати

23,57

2
70

3

4
119 (26,44)

14,5

59

65 (14,44)

6,27

19

31 (6,89)

7,26

23 (5,11)
22

6,88

20

22 (4,89)
12 (2,67)

Джерело: Підсумки голосування по партіях (виборчих блоках партій). 31.03.2002.
Чергові

вибори.

/

Центральна

Виборча

Комісія

України.

URL:

http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/WEBPROC0V.html (дата звернення: 03.12.2011).

Таблиця 2.3
Результати виборів до Верховної Ради України у 2006 та 2007 рр.
Рік
2006

2007

Назва політичної партії (блоку) %
голосів
«за»
Партія регіонів
32,14
«Блок Юлії Тимошенко»
22,29
Блок «НАША УКРАЇНА»
13,9 5
Соціалістична партія України
5,69
Комуністична партія України
3,66
Партія регіонів
34,37
«Блок Юлії Тимошенко»
30,71
Блок «НАША УКРАЇНА –
14,15
НАРОДНА САМООБОРОНА»
Комуністична партія України
5,39
«Блок Литвина»
3,96

частка
голосів
«за»
0,32
0,22
0,14
0,06
0,04
0,34
0,31
0,14

%
(кількість)
мандатів
41,33 (186)
28,67 (129)
18,00 (81)
7,33 (33)
4,67 (21)
38,89 (175)
34,67 (156)
16,00 (72)

частка
місць у
парламенті
0,41
0,29
0,18
0,07
0,05
0,39
0,35
0,16

0,05
0,04

6,00 (27)
4,44 (20)

0,06
0,04

Джерело: Відомості про підрахунок голосів виборців в межах України. Позачергові
вибори народних депутатів України 30 вересня 2007 року / Сайт ЦВК України. URL:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/ w6p001.html (дата звернення: 03.12.2011).
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Показники ефективної кількості парламентських та електоральних
політичних партій, обчислені за даними по виборах у багатомандатному
окрузі, за формулою (1.1) становили:
E парл . (2002) = 4,68; Eелект. (2002) = 7,97;
E парл . (2006) = 3,27; Eелект. (2006) = 5,64;
E парл . (2007) = 3,43; Eелект. (2007) = 4,25.

Порівнюючи ці дані із даними про загальну кількість політичних партій,
варто враховувати зменшення ролі ідеологічних чинників у їх створенні та
функціонуванні та переважання чинників прагматичних або економічних.
Запровадження

парламентського

способу

формування

уряду

(зі

складанням повноважень уряду після обрання парламенту, на відміну від
складання повноважень уряду після обрання президента у попередньому
періоді) спричинило потребу розгляду виборчого процесу та функціонування
сформованого за результатами виборів парламенту як середовища створення
коаліції 34 , яка мала вирішальний вплив на призначення уряду та процес
прийняття рішень, зокрема, у сфері антикризового регулювання. Конституційна
реформа 2004 року передбачала формування парламентської коаліції (правовий
статус якої визначено Конституцією України та Регламентом Верховної Ради
України) за участю більшості депутатів від її конституційного складу впродовж
місяця після виборів. Коаліція, за Конституцією, вносила кадрові пропозиції
щодо складу уряду, на відміну від ситуації, коли кадрові призначення, за
варіантом Конституції 1996 р., здійснював Президент України. Отже, якщо у
1991–2005 рр. парламентські коаліції були неінституціоналізованими та
пропрезидентськими, то із 2006 р. по 2010 р., після конституційної реформи,
формування коаліції було інституціоналізовано [141, с. 62], – у 2006 р. та 2008
р. навколо «Блоку Юлії Тимошенко» і у 2007 р. навколо Партії регіонів, що в
умовах парламентського формування уряду сприяло створенню мінімальних
34

Як «прагматичного об’єднання партій», які входять до парламенту, з метою формування уряду,
вертикалі виконавчої влади, парламентських комітетів, розподілу владних повноважень, реалізації владних
рішень, отримання ресурсів для реалізації передвиборчих програм, відсторонення інших партій від цього
процесу [141, с. 45].
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виграшних коаліцій та спричиняло відповідне ускладнення формування
конституційної більшості.
Визначимо рівень впливовості парламентських партій за результатами
виборів 2007 р. до Верховної Ради України на підставі обчислення індексу
впливу Банцафа, зокрема, для Блоку «НАША УКРАЇНА – НАРОДНА
САМООБОРОНА» (НУ–НС), «Блоку Юлії Тимошенко» (БЮТ), Партії регіонів
(ПР), Комуністичної партії України (КПУ), «Блоку Литвина» (БЛ).
Проаналізовані дані таблиці 2.3 про партійний склад парламенту,
сформованого після виборів 2007 р. (оскільки саме він діяв у період фінансовоекономічної кризи 2007–2008 рр.), дозволили нам визначити виграшні коаліції,
які могли бути сформовані такими політичними силами (курсивом позначено
політичні партії, участь яких була вирішальною у формуванні коаліції):
ПР, БЮТ;
ПР, БЮТ, НУ–НС;
ПР, БЮТ, НУ–НС, КПУ;
ПР, БЮТ, НУ–НС, КПУ, БЛ;
БЮТ, КПУ, БЛ, ПР;
БЮТ, КПУ, ПР;
БЮТ, НУ–НС, БЛ, ПР;
ПР, БЮТ, БЛ;
НУ–НС, ПР;
НУ–НС, ПР, КПУ;
НУ–НС, ПР, БЛ;
НУ–НС, ПР, КПУ, БЛ;
БЮТ, НУ–НС;
БЮТ, НУ–НС, КПУ;
БЮТ, НУ–НС, БЛ;
БЮТ, НУ–НС, КПУ, БЛ.
Із 16 виграшних коаліцій у 8 вирішальною була участь ПР, у 8 – БЮТ, у 8
– НУ–НС. Тобто, незважаючи на різницю у кількості мандатів (кількість
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представників БЮТ, як і ПР, удвічі перевищувала кількість представників НУ–
НС), індекси їх впливу, обчислені нами за формулою (1.3), були однакові
(  ( БЮТ / НУНС / КПУ ) 

8
 0,3 ). Отже припускаємо, що у формуванні коаліції
24

роль відігравали не кількісні показники, а неформальні чинники.
На доповнення індексу впливу обчислимо індекс агрегації, який показує
можливості

коаліційних

угод,

становище

або

впливовість

найбільшої

парламентської партії у співвідношенні з іншими політичними партіями,
представленими у парламенті. Варто зазначити, що зі зростанням значення
індексу зростає імовірність створення однопартійного уряду. Отже, це
підтверджує меншу впливовість парламентської опозиції та тенденцію до
формування біполярності. Як правило, вказаний індекс обчислюється за даними
результатів виборів у багатомандатному окрузі. Таким чином, зважаючи на
предмет дослідження, нас цікавить ситуація з розподілом мандатів у парламенті
VI скликання (не враховуючи зміни фракційної належності внаслідок
ухвалення Закону «Про Регламент Верховної Ради України» у 2010 р.).
Спочатку, для порівняння, за результатами виборів у багатомандатному
виборчому окрузі покажемо індекси агрегації, які ми обчислили за формулою
(1.4), для Виборчого блоку політичних партій «Блок Віктора Ющенка “Наша
Україна”», який набрав у 2002 р. на виборах у багатомандатному окрузі
найбільшу кількість голосів (23,57%), а також для Партії регіонів, що у 2006 р.
набрала 32,14%, у 2007 р. – 34,37% голосів. Обчислений нами індекс агрегації
для «Блоку Віктора Ющенка “Наша Україна”» у 2002 р. за результатами
виборів у багатомандатному виборчому окрузі: A2002 

31,11
 5,2 . Але для
6

обчислення індексу агрегації для парламенту, обраного у 2002 р. за змішаною
виборчою системою, використаємо дані про партійну належність депутатів
після створення парламентських фракцій, оскільки рейтинг впливовості
політичних партій, за даними виборів у багатомандатному окрузі, та
впливовість політичних партій у сформованому парламенті є різною.
Обчислений індекс агрегації для політичної партії «За Єдину Україну!»,
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представники якої у парламенті, сформованому за результатами виборів,
проведених
A2002 

за

змішаною

системою,

набрали

більшість

голосів,

38,89
41,33
 6,48 . Для Партії регіонів після виборів у 2006 р. A2006 
 8,3 , у
6
5

2007 р. A2007 

38,89
 7,8 . Ці показники свідчили про те, що, незважаючи на
5

збільшення виборчої підтримки Партії регіонів у 2007 р., її впливовість 2006 р.
була вищою.
У цілому, пропорційна виборча система у 2006 та 2007 рр. сприяла
збільшенню та легітимації впливовості найбільших політичних партій (у 2006
р. Партії регіонів та «Блоку Юлії Тимошенко», у 2007 р. Партії регіонів та
Політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», які протистояли
Президенту України). Водночас попри те, що ця система повинна була б
сприяти стабільності виборчого органу, парламентські кризи 2007 та 2008 рр.
не

підтвердили

це

припущення.

Тут

варто

зважати

на

особливості

парламентського представництва політичних партій. Так звана «неформальна
фрагментація парламенту», яка відбувалася внаслідок формування навколо
лідерів груп депутатів, поєднувалася з формальною фрагментацією парламенту,
де лідери фракцій намагалися контролювати відповідні центри впливу і яка
впливала на результати голосування [195, с. 13] в інтересах партійного
керівництва та представників бізнесу.
Стосовно відсутності парламентської переваги (коли індекс впливу
Банцафа, обчислений для парламентських партій, був однаковим) варто
розглянути рівень фрагментації Верховної Ради України, припускаючи, що
фрагментованість

парламенту

сприяла

опортуністичній

поведінці

та

впливовості представлених політичних партій. На підтвердження отриманих
вище даних наведемо обчислений нами індекс фрагментованості парламенту
(за формулою (1.2)). Нагадаємо, що значення індексу зростає зі зростанням
партійного плюралізму. Якщо F2002  0,79, то у подальшому показники дещо
зменшилися. F2006  0,69, що свідчило про рівень фрагментованості вищий
середнього, пов’язаний зі зростанням кількості депутатських мандатів,
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отриманих найбільшою партією, від 31,11% до 41,33%. F2007  0,71, коли
впливовість найбільшої партії зменшилася, на відміну від впливовості другої за
рейтингом (БЮТ), яка здобула на 6% мандатів більше. При цьому, після
проведення позачергових виборів у парламенті з’явився «Блок Литвина», що,
як і зменшення кількості мандатів для Блоку «НАША УКРАЇНА – НАРОДНА
САМООБОРОНА» у 2007 р. на 9% (порівняно з Блоком «НАША УКРАЇНА» у
2006 р.), вплинуло на формування уряду.
Варто зіставити дані фрагментованості парламенту із даними стосовно
ефективної кількості політичних партій. Різниця між обчисленими нами
показниками Е елект. та E парл. становила у 2006 р. 2,37, у 2007 р. 0,82, (для
порівняння: у 2002 р. 3,29, у 2012 р. 0,63). В цілому, за умови високого рівня
партійної фрагментації показник ефективної кількості політичних партій буде
високим, і нижчим – при зменшенні фрагментованості партійної системи.
Таким чином, свідченням вищого рівня фрагментованості партійної системи в
Україні за результатами парламентських виборів 2002–2012 рр. (вибори 2002 р.
та 2012 р. обрано для порівняння, що показує тенденцію) є вище значення
показника у 2002 р., і нижче у 2006 р., у 2007 р. і у 2012 р. В цілому, показник
ефективної кількості парламентських партій на рівні 3–4 властивий для
багатопартійних систем з домінуючою партією.
Водночас зміна виборчої системи та прийняття змін до Конституції у
2004 р., якими було запроваджено парламентський спосіб формування Кабінету
Міністрів (на відміну від позапарламентського способу формування уряду,
незалежного від парламентської більшості), не сприяли стабільності урядів
(унаслідок протистояння між президентом та прем’єр-міністром, прем’єрміністром та парламентом), оскільки за період січня 2005 р. – березня 2010 р.
було змінено 4 уряди, які очолювали представники всіх трьох найвпливовіших
парламентських партій.
У контексті предмета нашого дослідження, показником партійного
впливу на уряд є показники урядової впливовості, тобто індекс урядової участі
та індекс урядової відповідальності. Для визначення політичної впливовості
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найбільших парламентських партій обрано період від президентських виборів
2005 р. (після внесення змін до Конституції, перерозподілу повноважень та
відповідної зміни розстановки політичних сил) до президентських виборів
2010 р. Це періоди функціонування урядів: 4 лютого – 8 вересня 2005 р., 22
вересня 2005 р. – 4 серпня 2006 р., 4 серпня 2006 р. – 18 грудня 2007 р., 18
грудня 2007 р. – 3 березня 2010 р. Обчислимо індекси урядової впливовості за
даними про склад чотирьох урядів. Нагадаємо, що індекс урядової участі
обчислюють для визначення впливовості політичних партій як співвідношення
кількості урядів та участі певної політичної партії у їх формуванні, за
формулою (1.5). Величина індексу перебуває у проміжку від «0» до «1»
(ситуація, коли політична партія представлена в усіх урядах, сформованих
протягом періоду). Індекси урядової відповідальності обчислено нами за
формулою (1.6).
Отже, для періоду 2005–2010 рр., де G = 4, отримуємо індекси урядової
впливовості PBUT =2, PNSNU =3, PPR =1, LBUT =2, L NSNU = LPR =1. Обчислимо індекси
урядової

участі

для

Народного

Союзу

«Наша

Україна»

(НСНУ),

Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (ВО «Батьківщина»), Партії
регіонів (ПР): I pB 

P 2
P 3
P 1
 = 0,5, I pNSNU   = 0,75, I pPR   = 0,25. Індекси
G 4
G 4
G 4

урядової відповідальності для ВО «Батьківщина», НСНУ, ПР: I oB 
I oNSNU 

L 1
=

G 4

0,25, I oPR 

L 1
=

G 4

L 2
  0,5,
G 4

0,25. Вагомішим є рівень урядової

відповідальності для ВО «Батьківщина», невеликим – для НСНУ та ПР.
Водночас рівень політичної участі є найвищим для НСНУ, перевищуючи
показник для ВО «Батьківщина» та суттєво перевищуючи представництво
Партії регіонів в урядах і, таким чином, врівноважуючи співвідношення
позицій президент–парламент–уряд, важливе для інтерпретації сутності
політичного режиму. У цьому разі, за президентства В. Ющенка, у період 2005–
2010 рр., невисокий рівень парламентського представництва його партії (18% та
16% мандатів у 2006 р. та 2007 р.), невисокий показник індексу її урядової
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впливовості, у поєднанні з найвищим показником індексу урядової участі, може
бути підтвердженням конкурентної сутності політичного режиму.
Окрім кількісно вимірюваних показників партійної і парламентської
діяльності, слід звернути увагу на інші особливості політичної конкуренції в
умовах нового політичного ладу, зумовленого конституційною реформою та
зміною політичних сил унаслідок подій листопада 2004 р. – січня 2005 р.
Виявом

політичної

конкуренції

виступало

прагнення

політиків,

використовуючи можливості конституційного регулювання та кадрових змін,
конкурувати за вплив на процес прийняття рішень та за утримання влади
шляхом переобрання. Способами створення виборчих переваг виступали
постійні прагнення великих політичних партій, які перебували при владі,
збільшити цей відсоток. Звернемо увагу на такі прояви ex post опортунізму, як:
намагання вносити проекти законів про збільшення виборчого бар’єра з 3% до
5–7% (липень 2005 р., ініціатива «Нашої України» та БЮТ) та до 10% (вересень
2009 р., ініціатор БЮТ); ініціатива Партії регіонів заборонити участь у виборах
блокам політичних партій (2009 р.), спрямована проти БЮТ; ідею проведення
парламентських виборів у два тури для формування більшості переможцем
(2008 р., ініціатори БЮТ та ПР). Намагання БЮТ та Партії регіонів змінити
законодавство «Про вибори Президента України» у 2009 р. теж може бути
пояснено амбіціями кандидатів від цих партій здобути перемогу на найближчих
виборах. (У подальшому збільшення прохідного бар’єра для політичних партій
до 5% (і заборона у законі про вибори 2011 р. участі у виборах блоків) створила
переваги для тих політичних сил, які мали найбільший вплив).
Після внесення змін до Конституції, які набули чинності у 2006 р. і
передбачали зменшення повноважень Президента України та збільшення
повноважень Верховної Ради України, було створено передумови для дуалізму
виконавчої влади. Відтак для пояснення політичного контексту антикризового
регулювання зважатимемо на ситуацію, що склалася напередодні виникнення
фінансово-економічної кризи. Зупинимося на цих питаннях, щоб пояснити
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сутність політичної конкуренції як чинника опортуністичної поведінки
президента та прем’єр-міністра як суб’єктів антикризового регулювання.
Конституційні зміни, пов’язані зі зменшенням повноважень Президента
України, потягли за собою зумовлені політичним протистоянням перетворення
у сфері діяльності Ради національної безпеки та оборони України, а також
Секретаріату Президента, які виступали політичною противагою уряду, а саме
– Прем’єр-міністру України. Зокрема, роль Секретаріату Президента України за
новою Конституцією було збільшено. При цьому нечіткість правової
регламентації статусу Секретаріату, який, відповідно, дістав можливість
втручатися у діяльність уряду, звертатися з дорученнями тощо, виступила, як і
критика ним діяльності уряду та парламенту, передумовою легального
зміцнення впливу президента із дотриманням конституційних норм. Водночас
такі

дії,

як

наявність

інституту

Представника

Президента

в

уряді,

запровадження щотижневих неформальних обговорень Президентом, Головою
Верховної Ради та Прем’єр-міністром України, були демократичними кроками.
Водночас відбулася зміна складу Ради національної безпеки та оборони
України (виведення з нього голів місцевих державних адміністрацій) та
розширення її повноважень (які, окрім координації та контролю дій органів
виконавчої

влади

у

сфері

безпеки

та

оборони,

стосувалися

питань

оподаткування та приватизації [227; 238], нормотворчої діяльності, кадрової
політики у оборонній сфері та контролюючих дій), видання указів, які
стосувалися муніципальних питань і регламентація яких не належала до
компетенції президента. На посаду секретаря РНБО України у лютому 2005 р.
було призначено П. Порошенка, у грудні 2007 р. – Р. Богатирьову, що, у
першому випадку, підсилювало позиції президента, а у другому – було
спрямовано не лише на здобуття лояльності Партії регіонів, але і створювало
додаткову противагу прем’єр-міністру.
Прагнення уряду підсилити власний вплив також мало певні вияви.
Насамперед, у 2005 р. Ю. Тимошенко, всупереч декларованій програмі
Кабінету Міністрів України, відмовилася від урядових комітетів, які повинні
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були сприяти взаємодії центральних органів влади у процесі розробки проектів
рішень. Робота Кабінету Міністрів України у 2006–2007 рр. була менш
прозорою, було створено Апарат прем’єр-міністра для впливу на прийняття
урядових рішень (експертизу рішень тощо); нерозмежування політичних та
управлінських посад дозволило впливати на діяльність бюрократії, і оскільки
Секретаріат Кабінету Міністрів України очолювався членом уряду, політичний
вплив на структуру, яка належить до державної служби [195, с. 25], було
збережено.
Уже у вересні 2005 р. наслідком неузгодженості позицій президента та
прем’єр-міністра

стосовно

кадрових

питань

35

була

відставка

уряду

Ю. Тимошенко, пояснювана його економічними прорахунками. Це стало
кроком до усунення політичних конкурентів, які належали до БЮТ, оскільки
того ж місяця після підписання «Меморандуму порозуміння між владою та
опозицією» за підтримки Партії регіонів було призначено прем’єр-міністра –
представника пропрезидентської партії (Ю. Єханурова). Наступна кандидатура
на посаду прем’єр-міністра від Партії регіонів була подана президентом після
підписання лідерами всіх парламентських фракцій, окрім БЮТ, у серпні 2006 р.
«Універсалу національної єдності» [195, с. 20]. У такий спосіб президент
спробував зміцнити політичний вплив своєї партії після набуття чинності змін
до Конституції. Як наслідок, п’ять міністрів було призначено з представників
парламентської фракції, яка не виступала членом коаліції. Але подальша
можливість формування парламентської більшості ПР, КПУ і СПУ та
відповідне зменшення повноважень Президента України виступили чинником
впливу на його рішення про розпуск парламенту та проведення позачергових
виборів. Парламентські кризи 2007 р. і 2008 р. стали наслідком ситуації, коли
парламентська більшість не була пропрезидентською і коли водночас, за новою
редакцією Конституції, було посилено політичну відповідальність парламенту
перед президентом.
35
Президент відправив у відставку секретаря Ради національної безпеки та оборони П. Порошенка,
помічника президента О. Третьякова, голову СБУ О. Турчинова, віце-прем’єр-міністра М. Томенка та міністра
економіки С. Терьохіна.
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При цьому, наслідки протистояння президента та прем’єр-міністра, як
орієнтованих на участь у наступних президентських виборах політиків, було
посилено неузгодженістю позицій всередині парламенту. Нерегламентований
статус парламентської опозиції, а також недостатня регламентація процесу
реалізації підписаних опортуністичними учасниками коаліцій угод впливали на
їх порушення. Прикладом недотримання домовленостей коаліцій – як прояву ex
post опортунізму – стало порушення укладеного після парламентських виборів
2006 р. «Універсалу національної єдності». Розробка законопроекту «Про
Кабінет Міністрів України», коли без участі президента уряд подав проект у
парламент, виступила чинником суперечок між опортуністичними суб’єктами
влади, де і можемо спостерігати прояви ex post опортунізму. Відповідно, у
законопроекті було запропоновано розширення повноважень як уряду, так і
парламентської

коаліції,

та

зменшення

повноважень

президента.

Для

подолання вето президента (у січні 2007 р.) Партія регіонів здобула підтримку
БЮТ (в обмін на підтримку у першому читанні законопроекту «Про
опозицію»), у відповідь на що вийшла судова заборона Мукачівського суду
підписувати закон, що становила спосіб Президента України протистояти
прийняттю рішення. Проте ухвалення цього закону у першому читанні (у
грудні 2006 р.), а також спроба створити парламентську більшість Партією
регіонів (ПР), Комуністичною партією України (КПУ), Соціалістичною партією
України (СПУ) в неконституційний спосіб стало початком політичної кризи
2006–2007 рр. та передумовою розпуску парламенту.
2007 р., після виборів до Верховної Ради України, «Блоком Юлії
Тимошенко» та пропрезидентським Блоком «НАША УКРАЇНА – НАРОДНА
САМООБОРОНА» була створена парламентська коаліція, яка сформувала уряд
та надала кандидатуру на посаду спікера. Відповідно, меншість становили
Партія регіонів, Комуністична партія України та «Блок Литвина». Водночас
однією

з

передумов

нестійкості

сформованої

у

листопаді

2007

р.

парламентської коаліції з представників НУ–НС та БЮТ стало те, що Партія
регіонів потенційно мала аналогічний вплив, і кількісним проявом цього було
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наближенння

до

мінімально

необхідної

кількість

членів

Коаліції

демократичних сил (228 депутатів).
Коаліційна угода 2007 р. містила наміри законодавчого регулювання
статусу парламентської більшості та парламентської опозиції36, і у листопаді
2007 р. було зареєстровано законопроект «Про парламентську опозицію» (за
основу законопроект було взято у січні 2007 р. Верховною Радою України V
скликання), який протягом досліджуваного періоду не було ухвалено. Втім, у
процесі формування парламентських комітетів пропозиції опозиційних Партії
регіонів, Комуністичної партії та «Блоку Литвина» було враховано (складнощі
виникали всередині опозиції парламенту VI скликання, коли, наприклад,
тіньовий уряд, який хоч і не був легітимним, Партія регіонів сформувала без
участі Комуністичної партії та «Блоку Литвина»).
За браком юридичної регламентації відносин між владою та опозицією
питання співпраці більшою мірою намагалися врегулювати політичними
документами-домовленостями. Проте, попри декларативні обіцянки, численні
порушення зобов’язань, сформульованих підписантами, свідчили про їх
прагнення здобути кадрові та інші вигоди. Прикладом ex post опортунізму
політичних партій та парламентських фракцій виступили перемовини
представників коаліції НУ–НС та БЮТ у листопаді–грудні 2007 р.
(домовленості про створення якої було укладено у передвиборчому періоді),
оскільки після виборів було висловлено побажання щодо доопрацювання
Коаліційної угоди внаслідок суперечок про кадрові призначення та небажання
НУ–НС підтримувати передвиборчі обіцянки БЮТ (зокрема, у сфері
економічної політики, виборчого процесу тощо). Проявами опортунізму, окрім
цього, виступили тривалість процесу перемовин перед голосуванням за
кандидатуру прем’єр-міністра та склад уряду із порушенням Регламенту
36

Одним з пунктів «Меморандуму порозуміння між владою та опозицією», підписаного у вересні
2005 р., виступило «недопущення політичних репресій проти опозиції» [195, с. 20], іншим – надано депутатську
недоторканність для депутатів місцевих рад, а також звільнення від відповідальності за участь у
фальсифікаціях; що, зокрема, означало відсутність санкцій за фальсифікацію результатів президентських
виборів 2004 р. Стосовно активності опозиції та її участі у процесі прийняття рішень, можемо додати, що у
період 2005–2009 рр. з усіх підписаних президентом законів 15% були ініційовані опозицією, пізніше цей
відсоток знижено до 2 [9, с. 6].
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Верховної Ради України, а також зміна позицій БЮТ як нової редакції
Конституції, задекларованих у Коаліційній угоді.
Отже, у парламенті відбувалися суперечки між учасниками Коаліції
демократичних сил, підсилені неузгодженими позиціями представників
«Народної Самооборони» і «Нашої України» стосовно змісту Коаліційної угоди
і кадрових питань (коли пропоновану кандидатуру В. Кириленка на посаду
спікера було замінено на А. Яценюка через розбіжності між «Нашою
Україною» та «Народною Самообороною»), та подальша відсутність згоди всіх
учасників коаліції стосовно редакційних змін Конституції та способу їх
прийняття (НУ–НС пропонував ухвалення змін на референдумі), а також
недотримання БЮТ намірів, декларованих у Коаліційній угоді та проекті
Програми уряду [2, с. 15]. Таким чином, окрім мінімальної переваги Коаліції
демократичних сил над опозицією, причинами парламентської кризи виступили
внутрішнє протистояння у пропрезидентській партії, а також орієнтація її
учасників на свій електорат. Ці чинники нестійкості коаліції свідчили про:
а) ситуативне створення парламентської коаліції наприкінці 2007 р. для
досягнення короткострокових цілей, б) намагання використати конституційний
процес для отримання політичної ренти та виборчих переваг.
Стосовно використання конституційного процесу для здобуття або
збереження власних повноважень наведемо приклади взаємодії президента та
прем’єр-міністра; висловлювання Ю. Тимошенко щодо необхідності «усунення
двовладдя» у процесі реформування Конституції, коли «або посаду Прем’єра,
або посаду Президента з нової Конституції» необхідно вилучити, її прагнення
обмежити повноваження президента, проілюстровані тезою про те, що
«консолідація політичних сил у Парламенті можлива лише для ухвалення
Нової Конституції з [...] парламентською формою правління»; офіційні
висловлювання про політичну упередженість членів Конституційного Суду
України,

про

прагнення

проведення

дострокових

парламентських

та

президентських виборів [247]; декларування наміру створити у парламенті
Конституційну

комісію,

яка

б

діяла

паралельно

з

Національною
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Конституційною Радою, створеною Указом Президента України від 28 грудня
2007 р. (ініціативу підтримала Партія регіонів) для «доопрацювання»
конституційної реформи. Все це, певною мірою, було спричинено саме
передвиборчими амбіціями В. Ющенка та Ю. Тимошенко у контексті
президентських виборів 2010 р. Суперечки між президентом та парламентом
також відображено у заявах «Нашої України» про «неможливість ухвалення»
конституційних змін у «теперішньому українському Парламенті» [247].
Таким чином, прикладом ex post опортунізму виступало намагання
відповідних політичних суб’єктів пропонувати власні шляхи здійснення
конституційної реформи на початку 2008 р. Насамперед, варто вказати, що
пропоновані БЮТ кроки були далекими від декларованих намірів у Коаліційній
угоді. І «Наша Україна», і «Народна Самооборона» (позиції яких після
підписання угоди почали розходитися), і БЮТ пропонували власний спосіб
внесення

конституційних

короткострокових

вигод.

змін,

спрямованих

Розбіжності

на

стосувалися

досягнення
винесення

ними
питань

Конституції на референдум, створення паралельних структур для роботи над
конституційними змінами, поглядів на форму державного правління та
відповідний обсяг повноважень президента. Підтвердженням опортуністичної
діяльності органів державної влади виступила непрозорість діяльності
Президента

України,

Конституційного

Суду

України,

Національної

Конституційної Ради (коли процес реформування Конституції був закритим, а
його учасниками виступили політичні сили, орієнтовані на досягнення
вузькополітичних інтересів), яка стосувалася приховування інформації про
склад Національної Конституційної Ради та критерії відбору кандидатів (із
представництвом

членів

Секретаріату

Президента

та

нечисленним

представництвом громадських організацій) [2, с. 16].
У 2008 р. політичне протистояння тривало. Парламентська криза на
початку року показала нездатність співпраці парламентської коаліції та
опозиції (зокрема, у питанні зовнішньої політики країни). Восени зберігалися
спричинені протистоянням орієнтованих на президентські вибори президента
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та прем’єр-міністра розбіжності всередині «демократичної коаліції», зокрема, у
оцінці військових дій у грузинсько-російському конфлікті та у вирішенні
питання Чорноморського флоту, коли президент

звинуватив

уряд,

очолюваний Ю. Тимошенко, у нечіткій політичній позиції. У висловлюваннях
президент

закидав прем’єр-міністру

прагнення дестабілізувати ситуацію,

стверджуючи, що для неї «національні інтереси підмінені своїми особистими
інтересами» [374]. Перед тим Ю. Тимошенко стверджувала: «Причиною того,
що Президент Віктор Ющенко оголосив війну на знищення, – це, на жаль,
боротьба за перемогу на виборах 2010 року» [278]. Відкидаючи закиди
президента у прагненні створити коаліцію із Партією регіонів та КПУ,
Ю. Тимошенко заявила: «Що стосується коаліції нашої політичної сили з
Партією регіонів і комуністами, то я думаю, що всі люди добре пам’ятають – не
я підписувала меморандум про дружбу з Партією регіонів, не я підписувала з
Віктором Януковичем, комуністами і Морозом Універсал національної єдності,
не я вносила Віктора Януковича на посаду прем’єр-міністра і створювала
широку коаліцію. Власне кажучи, і не я призначала секретарем Ради
національної безпеки і оборони одного з лідерів Партії регіонів Раїсу
Богатирьову, створюючи з РНБО практично другий уряд» [278].
жовтні 2008 р. після виходу НУ–НС із коаліції з БЮТ, внаслідок
прагнення БЮТ та Партії регіонів обмежити президентську владу у країні
шляхом ухвалення законів, які спрощували процедуру імпічменту, позбавляли
президента права призначати міністра іноземних справ, міністра внутрішніх
справ, міністра оборони та голову Служби безпеки України, В. Ющенко
оголосив про розпуск парламенту та призначення дострокових парламентських
виборів на 7 грудня. БЮТ та Партія регіонів оскаржили дії Президента
України, наполягаючи на продовженні роботи парламенту до 23 листопада
(оскільки за Конституцією парламент можливо було розпустити не раніше, ніж
через рік після початку роботи). Але відставка А. Яценюка 16 вересня 2008 р.,
після виходу НУ–НС із коаліції, давала президенту право розпустити
парламент уже у жовтні (у ситуації несформованості протягом місяця нової
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коаліції) та потягла за собою тривалий переговорний процес щодо створення
нової коаліції, зокрема, у пропонованому Ю. Тимошенко складі БЮТ, НУ–НС,
«Блок Литвина». Обрання спікером парламенту В. Литвина свідчило про те, що
В. Ющенко, який підтримував кандидатуру І. Плюща, не зміг заручитися
підтримкою «Народної Самооборони» у цьому питанні [376], у той час як
Партія регіонів прагнула здобути підтримку кандидатури О. Лавриновича від
«Народної Самооборони» і БЮТ. Одразу після обрання 8 грудня 2008 р.
спікером В. Литвина, НУ–НС, БЮТ та «Блоком Литвина» було утворено нову
парламентську коаліцію. Водночас членам фракції НУ–НС президент «дав
зрозуміти, що він виступає за ситуативну більшість у парламенті і проти
коаліції в складі трьох фракцій» [384] та проти проведення дострокових
парламентських виборів. Думки представників політичної сили розділилися,
зокрема, В. Кириленко заявляв про намір розглянути коаліційну угоду,
К. Ляпіна висловила сумніви у тому, що «уряд на чолі з Юлією
Володимирівною (Тимошенко) збирається те, що ми дружно написали (у
коаліційній угоді), виконувати» [384].
Відновлення

роботи

парламенту

було

спричинене

небажанням

політичних сил, не впевнених у своєму рейтингу, проводити дострокові вибори.
На користь цього твердження наведемо такі дані. У грудні 2008 р. лише
половина громадян вважала свій вибір на попередніх парламентських виборах
правильним. На запитання «Як Ви вважаєте, Ви зробили правильний вибiр на
парламентських виборах 2007 року?» (у % до тих, хто брав участь у виборах)
53,3% відповіли «так», 16,6% – «нi», 30,1% – «важко сказати» [75]. У такому
контексті, варто зауважити, що 82% громадян негативно оцінювали діяльність
парламенту, зокрема, повнiстю негативно 43,6%, переважно негативно 38,9%,
переважно позитивно 5,1%, повнiстю позитивно 1,9%, не відповіли на
запитання 10,5% [75]. Звертаючи увагу на те, що близько 29,9% опитаних
підтримували розпуск Верховної Ради, а близько 20,8% не відповіли на
запитання про підтримку розпуску [75], зрозумілим є небажання представлених
у парламенті політичних сил іти на дострокові вибори. Водночас відновлення
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роботи парламенту супроводжувалося коментарем прем’єр-міністра про те, що
«позитивні кроки були зроблені не за допомогою Президента, а всупереч його
активній протидії створенню коаліції» [286].
Напередодні проведення президентських виборів 2010 р. тривали дискусії
політичних суб’єктів довколо питання політреформи, що свідчило про їх
спроби перерозподілу повноважень задля отримання виборчих переваг. У
2009 р. В. Ющенко стверджував про «вади нинішньої організації публічної
влади», які насамперед зумовлені «політично непродуманими» змінами
Конституції у 2004 р. [365] Внаслідок реформи «було спотворено всі основні
складові організації влади: підмінено природу місцевого самоврядування через
запровадження виборів за партійними списками, що знищило самоврядування,
створено дуалістичний гібрид в організації виконавчої влади, за якої вплив
Президента України був обмежений, а повноваження Уряду не були
врівноважені відповідальністю перед парламентською коаліцією і обох разом –
перед народом»; водночас у парламенті «зосереджено не тільки функції
законотворення і формування виконавчої влади, а й формування судової влади
та призначення усіх керівників визначальних інституцій у державі» [365].
На думку президента, «суспільство має чіткий запит на єдність дій влади
при одночасному збалансуванні повноважень між її гілками», «пропозиції, які
лунають зараз про перехід чи то до суто парламентської, чи президентської
форми правління, – це чергова спроба переформувати владу під когось або ж
для когось» [365], відповідно, критерії поділу влади повинні бути «зрозумілими
і чесними», для чого потрібно «перейти до двопалатної побудови парламенту з
одночасним зменшенням загальної чисельності народних обранців» для
політичного і територіального представництва, коли «Нижня палата – Палата
депутатів, будучи обраною шляхом прямих виборів за пропорційною системою,
є органом політичного представництва народу», котрий здійснює законодавчу
діяльність, формує та контролює уряд, створення якого повинно відбуватися
після представлення програми діяльності [365]. У контексті тогочасних подій,
відповідно, «неспроможність призначити Уряд та затвердити його програму
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має наслідком розпуск нижньої палати парламенту та її дострокові вибори»,
проте парламент, тобто верхня палата, яка обирається за мажоритарною
системою та представлятиме «громади і регіони» і, що важливо, «покликана
взяти на себе повноваження стосовно кадрових призначень, які не є урядовими,
а також схвалення усіх рішень Президента України у сфері оборони і безпеки
держави», на думку президента, «зберігає свою дієздатність за будь-яких умов»
[365]. Можливість пропрезидентської орієнтації обраного за мажоритарним
принципом Сенату (по три представники від регіону) могла б привести до того,
що «політична турбулентність» залишилася б «виключно в межах нижньої
палати»

і

властивими

для

неї

«формами

політичної

конкуренції

та

змагальності» [365].
Отже, із проведенням конституційної реформи відбулося посилення
політичної

конкуренції,

демократичного

режиму,

за
де

формальними
вибори

є

ознаками

способом

властивої

формування

для

органів

представницької влади, а політичні партії виступають суб’єктами формування
владних структур. Водночас, здійснення конкуренції, зокрема у процесі
проведення виборів, формуванні та взаємодії політичних партій, відбувалося в
умовах збереження недемократичних неформальних інститутів.
Функціонування неформальних інститутів у транзитній або гібридній
державі може бути таким саме ефективним, як і впровадження формальних
інститутів демократії. Українські

вчені пишуть,

що виняткова роль

неформальних інститутів в українському політичному процесі, їх автономність
«від нормативно-правової площини та низька ефективність державного
управління

є

однією

з

демократичного

транзиту»

досліджуваному

періоді

універсальних
[84].

При

політичного

особливостей

цьому,
режиму

тип

вітчизняного

сформованого

сприяв

у

збереженню

інституційних пасток, які стосувалися регулювання економічного розвитку та
були безпосередньо пов’язаними із рентоорієнтованою поведінкою суб’єктів
прийняття політичних рішень. Відповідний зв’язок між інституційними
пастками та джерелами отримання ренти в Україні показано у таблиці 1.1, де
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вказано, що із політичною корупцією як інституційною пасткою асоціюється
таке джерело ренти, як розподіл бюджетних коштів.
Покажемо, чи вплинув рівень бюджетних видатків у 2006–2010 рр. на
показники політичної ренти для бюджетного розподілу, тобто, наскільки
ефективними були державні видатки. Дані про Зведений бюджет України37, які
ми використали для обчислень, наведено у таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Зведений бюджет України, млн грн, дані про виконання
1
Доходи
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від
операцій з
капіталом
Офіційні
трансферти від
урядів зарубіжних
країн
Цільові фонди
Видатки
Загальнодержавні функції
% загальнодержавних
видатків до
видатків
зведеного
бюджету (частка
у видатках
зведеного
бюджету)
оборона
% видатків на
оборону до
видатків
зведеного
бюджету (частка
у видатках
зведеного бюдж.)
37

2002
2
61954,3
45392,5

2005
3
134183,2
98065,2

2006
4
171811,5
125743,1

2007
5
219936,5
161264,2

2008
6
297893,0
227164,8

2009
7
272967,0
208073,2

2010
8
314506,3
234447,7

14696,7

31778,0

40548,3

48553,2

60543,6

58435,8

73837,0

1101,2

2803,9

3218,1

6373,4

6702,4

3653,1

3143,2

291,9

182,5

153,7

104,5

135,2

645,3

305,6

472,0
60489,5
8589,0

1353,6
141698,8
15480,9

2148,3
175284,3
19891,9

3641,2
226054,4
24270,9

3347,0
309203,7
30829,2

2159,5
307399,4
33156,0

2772,7
377842,8
44902,5

14%
(0,142)

11%
(0,109)

11%
(0,114)

11%
(0,107)

10%
(0,100)

11%
(0,108)

12%
(0,120)

3536,4
6%
(0,058)

6041,0
4%
(0,043)

6400,7
4%
(0,037)

9416,5
4%
(0,042)

11733,0
4%
(0,038)

9663,3
3%
(0,031)

11347,1
3%
(0,030)

За Бюджетним кодексом України, зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що
використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави, і включає
показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених
бюджетів областей, міст Києва та Севастополя [17, ст. 6].
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Продовж. табл. 2.4
1
Громадський
порядок, безпека
та судова влада
% видатків на
громадський
порядок, безпеку,
до видатків
зведеного
бюджету (частка
у видатках
зведеного
бюджету)
Економічна
діяльність
% видатків на
економічну
діяльність до
видатків
зведеного
бюджету (частка
у видатках
зведеного
бюджету)
Охорона
навколишнього
природного
середовища
% видатків на
охорону
навколишнього
природного
середовища до
видатків
зведеного
бюджету (частка
у видатках
зведеного
бюджету)
Житловокомунальне
господарство
% видатків на
житловокомунальне
господарство до
видатків
зведеного
бюджету (частка
у видатках
зведеного
бюджету)
Охорона здоров’я

2
5040,4

3
10226,8

4
12718,8

5
18445,7

6
27080,9

7
24346,1

8
28825,6

8%
(0,083)

7%
(0,073)

7%
(0,073)

8%
(0,082)

9%
(0,088)

8%
(0,079)

8%
(0,076)

7464,1

19115,1

27341,1

40523,4

51322,4

39753,0

43832,4

12%
(0,123)

14%
(0,135)

16%
(0,156)

18%
(0,179)

17%
(0,16 6)

13%
(0,129)

12%
(0,116)

661,6

1252,5

1636,6

2241,3

2764,7

2538,8

2872,4

1%
(0,011)

1%
(0,009)

1%
(0,009)

1%
(0,010)

1%
(0,009)

1%
(0,008)

1%
(0,008)

1392,6

3914,2

8024,1

5900,3

8968,5

7498,1

5431,3

2%
(0,023)

3%
(0,028)

5%
(0,046)

3%
(0,026)

3%
(0,029)

2%
(0,024)

1%
(0,014)

7537,9

15476,5

19737,7

26717,6

35559,9

36564,9

44745,4
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Продовж. табл. 2.4
1
% видатків на
охорону здоров’я
до видатків
зведеного
бюджету (частка
у видатках
зведеного
бюджету)
Духовний та
фізичний
розвиток
% видатків на
духовний та
фізичний
розвиток до
видатків
зведеного
бюджету (частка
у видатках
зведеного
бюджету)
Освіта
% видатків на
освіту до видатків
зведеного
бюджету (частка
у видатках
зведеного
бюджету)
Соціальний
захист та
соціальне
забезпечення
% видатків на
соціальний захист
до видатків
зведеного
бюджету (частка
у видатках
зведеного
бюджету)
Кредитування за
вирахуванням
погашення
Перевищення
видатків над
доходами
(дефіцит)

2
13%
(0,127)

3
11%
(0,109)

4
11%
(0,113)

5
12%
(0,118)

6
12%
(0,115)

7
12%
(0,119)

8
1 2%
(0,118)

1417,9

3449,8

4328,4

5687,8

7916,1

8330,2

11525,4

2%
(0,023)

2%
(0,024)

3%
(0,025)

3%
(0,025)

%
(0,026)

3%
(0,027)

3%
(0,031)

12268,3
20%
(0,203)

26801,8
19%
(0,189)

33785,0
19%
(0,193)

44333,6
20%
(0,196)

60959,4
20%
(0,197)

66773,6
22%
(0,217)

79826,0
21%
(0,211)

12581,3

39940,2

41419,9

48517,3

74069,7

78775,4

104534,9

21%
(0,208)

28%
(0,282)

24%
(0,236)

22%
(0,217)

24%
(0,240)

26%
(0,256)

28%
(0,277)

-170,6

290,7

227,9

1583,9

2813,8

2825,8

1348,4

-1635,4

7806,3

3700,8

7701,7

14124,5

37258,1

64684,9
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Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осауленка ;
Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 54. Обчислення
здійснено автором.

Із використанням наведених у таблиці 2.4 даних про сукупні та
постатейні доходи та видатки зведеного бюджету застосуємо методологію
Р. Катца і Дж. Розенберга для визначення бюджетної ренти шляхом
обчислення суми змін у пропорційному розподілі різних бюджетних програм
до попереднього періоду за формулою (1.7). Обчислені нами показники
бюджетної

ренти

у

2006–2010

рр.

за

видатками

на

здійснення

загальнодержавних функцій, оборону, громадський порядок, безпеку та судову
владу,

економічну

діяльність,

охорону

навколишнього

природного

середовища, житлово-комунальне господарство, охорону здоров’я, духовний та
фізичний розвиток, освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення
становлять R2006 = 5,3, R2007 = 4, R2008 = 2,5, R2009 = 6, R2010 = 4,5. У середньому,
показники R2006, R2007, R2009, R2010 є властивими для країн, що розвиваються
[443], R2008 є показником, властивим для розвинених країн, при цьому бачимо
збільшення неефективності державних видатків у 2009 р. (перед цим високий
рівень у 2006 р.), що можемо пояснити орієнтацією уряду на проведення
президентської кампанії (у 2005–2006 рр. – чергової парламентської). Графічно
зобразимо отримані дані, щоб унаочнити наявні у досліджуваному періоді
тенденції, на рис. 2.1.
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Рис. 2.1 Показники політичної ренти для бюджетного розподілу
На рис. 2.1 бачимо узагальнені дані, які показали тенденцію до
наближення показників політичної ренти від бюджетного розподілу до значень,
притаманних розвиненим країнам.
Оцінка втрат суспільства від політичної ренти, обчислена за формулою
(1.8), становить: W2006 =1,7, W2007 =1,3, W2008 =0,8, W2009 =2,0, W2010 =1,6. У
досліджуваному періоді показник Wt найвищий у 2009 р. Показники W2006,
W2007, W2009, W2010 властиві для країн, що розвиваються [443], а W2008 є
показником, притаманним розвиненим країнам. Зведені дані наведено у таблиці
2.5.
Таблиця 2.5
Показники політичної ренти та суспільних втрат від бюджетного
розподілу*

Rt
Wt

2006
5,3
1,7

2007
4
1,3

2008
2,5
0,8

Примітка. * Обчислено автором за даними таблиці 2.4.

2009
6
2,0

2010
4,5
1,6
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Обрання курсу на збереження високого рівня бюджетних видатків
вплинуло на отримання політичної ренти, яку ми оцінили за показниками
політичної ренти для бюджетного розподілу, що свідчать про високий
показник у 2009 р., як і про високий рівень суспільних втрат від політичної
ренти. На нашу думку, на невисокі показники R та W, рівень яких є властивим
для розвинених країн, вплинуло те, що бюджет на 2008 р. було схвалено
призначеним 18 грудня 2007 р. урядом на підставі проекту, розробленого
попередником. У 2010 р. ці показники знизилися, проте залишалися суттєво
вищими, ніж показники 2007–2008 рр.
Загалом,

у

сформованому

режимі

функціонування

політичних

неформальних інститутів безпосередньо стосувалося отримання політичної
ренти як суб’єктами прийняття політичних рішень, так і групами інтересів, які
впливали на цей процес. Водночас їх функціонування було зумовлено
корупційною діяльністю як способом використання політичних можливостей
для отримання особистих благ, які мали грошовий вимір. Проте можемо
припустити, що розподіл бюджетних коштів виступив не лише джерелом
політичної ренти, але і був спрямований на здобуття суспільної підтримки
суб’єктів відповідних дій через вплив на економічні показники. Отже, коли
конкуренція еліт відбувається не лише за економічні та фінансові ресурси, у
тому числі бюджетні, але і за підтримку виборців як джерело збереження або
отримання доступу до них, необхідно зважати на ті інституційні пастки, які
сприяють розподілу бюджетних коштів, спрямованому на приваблення
виборців.
У досліджуваному періоді в Україні було збережено інституційні пастки,
зокрема,

пов’язані

із

регулюванням

економічного

розвитку

та

рентоорієнтованою поведінкою суб’єктів прийняття політичних рішень.
Неформальні політичні інститути (такі, як: корупція, партійні субститути,
клієнтелізм

у

політичній

діяльності,

непотизм)

створювалися

та

відтворювалися для отримання політичної ренти суб’єктами політичного
процесу. Попри те, що офіційний розподіл повноважень між суб’єктами
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прийняття рішень відбувався за допомогою конституційного закріплення
формальних інститутів, їх функціонування, як і механізм прийняття рішень, та
впливовість учасників цього процесу залежали від наявності неформальних
інститутів, які впливали на реалізацію правових норм та посилювали прояви
політичного опортунізму. Отже, середовищем антикризового регулювання у
2008–2009 рр. виступив сформований у 2005 р. тип політичного режиму із
посиленням

формальних

демократичних

інститутів

та

збереженням

інституційних пасток, серед яких суттєві позиції зберігав інститут корупції.
Конституційні зміни, що набули чинності у 2006 р., посилили політичну
конкуренцію, проявом чого стало протистояння між президентом, урядом та
парламентом. Відтак реалізація нового конституційного ладу спричинила на
фоні демократизації політичного режиму за рахунок підвищення рівня
політичної конкуренції ускладнення співпраці гілок влади. Водночас у їх
взаємовідносинах

спостерігалося

прагнення

внесення

подальших

конституційних змін унаслідок намагання досягнути короткострокових
результатів та зміцнити свої позиції у наявних політичних умовах. Таким
чином, наслідки неузгодженості позицій всередині парламенту було посилено
протистоянням президента та прем’єр-міністра як орієнтованих на участь у
наступних

президентських

виборах

політиків.

При

цьому,

після

президентських виборів 2005 р. та конституційної реформи підписання
політичних

документів

(«Меморандуму

порозуміння

між

владою

та

опозицією» у вересні 2005 р., «Універсалу національної єдності» у серпні 2006
р. (із подальшими кадровими призначеннями президента)), які не мали
юридичної сили, свідчило про обмеження дії правових чинників. Водночас,
порушення домовленостей між політиками спричиняло зменшення довіри до
них суспільства, що негативно впливало на можливості поступового
витіснення недемократичних інститутів новими властивими для демократії
способами політичної взаємодії.
Отже, дослідження політичного режиму в Україні, сформованого після
президентських виборів 2005 р., із врахуванням інституційного середовища
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свідчить про: 1) неусталеність демократичного політичного режиму (за
ознаками демократичності врядування, розвитку громадянського суспільства,
незалежності судової системи та засобів масової інформації тощо), 2) високий
рівень політичної конкуренції (який показано через значення показників
парламентського представництва партій, індексів урядової впливовості,
індексів урядової участі, а також особливості протистояння парламенту, уряду
та президента), 3) значний рівень політичної корупції (у тому числі у сфері
партійної, виборчої та парламентської діяльності), що дозволяє нам,
застосовуючи у роботі методологію М. Ші та Дж. Свенсона, стверджувати про
передумови рентоорієнтованої поведінки політичних суб’єктів та формування
політико-бюджетної циклічності. Відповідно, на процес прийняття політичних
рішень у сфері фіскального регулювання могли впливати виборчі амбіції
політичних суб’єктів, і відтак – врахування суспільних очікувань для
визначення того, які рішення є потенційно привабливими для електорату.

2.2

Особливості

політичної

довіри

та

соціально-економічні

пріоритети населення напередодні та під час рецесії 2008–2009 рр.

З-поміж чинників політичного опортунізму, зокрема тих, що мотивують
суб’єктів прийняття політичних рішень у бюджетній сфері до фіскального
маніпулювання,

варто

виокремлювати

ті,

що

пов’язані

із

політико-

економічними пріоритетами виборців, рисами політичної культури суспільства,
ставленням громадян до демократії, рівнем суспільної довіри до політичних
інститутів (та характеризують політико-культурне середовище прийняття
рішень). В Україні досліджуваного періоду непотизм, клієнтелізм, збереження
таких неформальних інститутів, які могли впливати на виконання виборними
органами влади представницьких функцій, а також корупція як чинник
неефективної діяльності органів державної та місцевої влади, впливали на
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невисокий рівень політичної довіри 38 . Водночас довіра до демократичних
інститутів суттєво вплинула б на ефективність їх функціонування39. Проте, за
даними опитувань, наведеними у таблицях 2.6–2.8, можемо простежити
тенденцію зниження довіри до уряду, президента, політичних партій та
парламенту.
Таблиця 2.6
Динаміка довіри громадян України до політичних інститутів,
2005–2009 рр. (дані за шкалою від 0 – «не довіряю» до 10 – «повністю
довіряю»)
Рік
Довіра до парламенту
2005
4,80
2007
2,32
2009
1,16

Довіра до політиків
3,74
2,04
1,51

Довіра до політичних партій
3,61
2,31
1,66

Джерело: Україна пасе задніх за рівнем довіри до органів влади. Українська правда.
11 лютого 2013. URL: http://www.pravda.com.ua/news/2013/02/11/6983262/ (дата звернення:
11.11.2016).

Найнижчий рівень довіри до політиків, партій та парламенту, за
наведеними у таблиці 2.6 даними, спостерігався у 2009 р. і, порівняно з
даними 2005 р., зменшився у 2,5 – 4 рази.
У таблиці 2.7 наведено дані, отримані за іншою методологією, але
врахування яких підтвердило тенденцію зміни рівня довіри до політичних
інститутів протягом 2007–2009 рр.

38

Політичну довіру визначають як довіру громадян до політичних інститутів, віру у їх правомірність та
правомірність режиму, в межах якого вони функціонують [574].
39
Питання впливу інституціоналізованої довіри на реалізацію політичних рішень досліджено у працях
українських учених, де підкреслено роль довіри у ефективності функціонування демократичних інститутів
[111, с. 39] та у «прискоренні трансформаційних перетворень» [322, с. 147]. Загалом, питання політичної довіри
є предметом досліджень у сфері вивчення процесів демократизації, стабільності функціонування політичних
інститутів, електоральної підтримки політичних партій, коли політична довіра до інститутів є важливою,
оскільки демократія спирається на інституційні механізми, які гарантують чесну поведінку політиків або
спричиняють санкції за порушення правил взаємодії. [328, с. 8].
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Таблиця 2.7
Рівень довіри українського суспільства до політичних інститутів,
2007–2009 рр.
Довіра
Рік
До місцевої влади
До уряду
До президента
До політичних партій
До парламенту

Рівень недовіри,
%
200 2008 2009
7
44,8 53,6 50,7
56,2 63,6 66,5
50,3 67,6 73,2
56,3 64,1 69,9
60,1 68,8 74,0

Рівень довіри, %
2007

2008 2009

Баланс довіри та
недовіри, %
2007
2008 2009

21,7
11,8
21,4
8,4
9,3

15,5
9,0
9,3
4,6
5,1

-23,1
-44,4
-28,9
-47,9
-50,8

16,1
6,3
5,4
3,2
2,7

-38,2
-54,6
-58,2
-59,6
-63,7

-34,6
-60,2
-67,8
-66,7
-71,3

Джерело: Довіра до політичних інститутів та банків падає, компанії повертають довіру
громадян.
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квітня

2009.

URL:

http://reklamaster.com/spec_projects/show/efforts/sub/consumer_efforts/id/15301/index.html (дата
звернення: 06.07.2012).

Отже, за даними таблиць 2.6–2.7 бачимо однакову тенденцію до зниження
довіри українського суспільства до політичних інститутів, водночас у таблиці
2.7 наведено дані про певне зростання довіри до місцевої влади у 2009 р.,
порівняно з 2008 р., що, втім, не повернулося до показників 2007 р.
Через посилення ролі політичних партій у формуванні представницьких
органів влади та відповідне зростання ролі парламенту у формуванні уряду
фінансування бізнесовими структурами політичних партій сприяло поєднанню
бізнесу та влади. У свою чергу, така ситуація була безпосередньо пов’язана із
корупційною діяльністю у виборчому процесі, коли рентоорієнтована політика і
представників бізнесу, і представників політичних партій насамперед мала
монетарний вимір [309]. Як наслідок, довіра до політичних партій з боку
суспільства зменшувалася. Якщо у 2005 р. рівень довіри громадян України до
політичних партій було оцінено у 3,61 бала (дані за шкалою від 0 – «не
довіряю» до 10 – «повністю довіряю»), то у 2007 р. – у 2,31, у 2009 р. – у 1,66
[309]. Динаміку змін протягом 2005–2009 рр. показано у таблиці 2.8.
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Таблиця 2.8
Рівень довіри громадян до політичних партій, 2005–2010 рр., %
Період
Лютий 2005
Листопад 2005
Травень 2006
Грудень 2006
Березень 2007
Грудень 2007
Березень 2008
Грудень 2008
Березень 2009
Жовтень 2009
Джерело:

Довіряють
24,1
16,1
21,6
15,1
18,5
22,5
19,5
12,5
8,4
16,8
Партійна

система

Не довіряють
62,4
67,7
65,9
74,3
73,3
67,7
68,8
79,5
80,0
78,1
України:

особливості

становлення,

проблеми

функціонування, тенденції еволюції. Національна безпека і оборона / Центр Разумкова. 2010.
№ 5. С. 27.

Бачимо, що після виборів 2007 р. та формування коаліції рівень довіри до
політичних партій зріс, проте, починаючи з 2008 р., знижувався і досяг
найменшого у досліджуваному періоді показника у березні 2009 р. (що
частково пояснюємо економічною ситуацією та неспроможністю політичних
партій її розв’язати). Тенденцію зменшення такої довіри можемо пов’язувати
насамперед з парламентською діяльністю партій. До того ж, низькі показники
довіри суспільства пояснюються низьким відсотком виконуваних партіями
програмних положень. Як видно із таблиці 2.9, відповідність діяльності
політичної партії програмним положенням і заявам лідерів у 2008 р. була
важлива для понад 86% виборців.
Таблиця 2.9
Чинники впливу на голосування за політичну партію, 2008 р., у %
Дуже
Скоріше
важливо важливо
1

Особистість лідера
політичної партії

2

48,5

Скоріше не
важливо

3

35,2

Зовсім не Важко
важливо відповісти

4

7,6

5

4,5

6

4,2
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Продовж. табл. 2.9
1

Політична діяльність
лідера і провідних
політиків-представників
цієї партії
Діяльність політичної
партії у парлам. та
місцевих радах
Діяльність політичної
партії на місцевому рівні
Діяльність політичної
партії на національному
рівні
Програма політичної партії
та офіційні заяви її лідерів
Відповідність діяльності
політичної партії
програмним положенням і
заявам лідерів

2

3

4

5

6

43,3

41,0

6,7

3,8

5,2

44,4

39,6

7,6

3,4

5,0

49,1

34,6

7,2

3,8

5,3

50,3

35,2

6,3

3,2

4,9

42,3

36,0

10,8

5,6

5,3

60,2

26,5

5,0

3,3

5,0

Джерело: Відповіді на запитання «Коли Ви обираєте, за яку партію голосувати,
наскільки важливими для Вас є наведені фактори?», жовтень 2008 р. : Соціологічні
опитування / Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова. URL: http://www. uceps.org/ukr/poll.php? poll_id=380 (дата звернення: 06.07.2012).

Відповідно, низький рівень довіри громадян як до політичних партій, так
і до політиків та парламенту в цілому пояснювався низьким відсотком
виконання партійних обіцянок. На запитання «Як Ви вважаєте, чим керуються
політики, ухвалюючи важливі політичні рішення, – власними інтересами чи
інтересами держави?» у 2006 р. було надано такі відповіді: «винятково
власними інтересами» (22,1%), «здебільшого власними інтересами» (49,0%),
«здебільшого інтересами держави» (13,1%), «винятково інтересами держави»
(2,5%), «важко сказати» (13,3%) [77]. При цьому, громадяни вважали, що у
виборчій агітації політики «завжди брешуть» (22,1%), «здебільшого брешуть»
(54,5%), «здебільшого кажуть правду» (8,8%), «завжди говорять правду»
(0,4%)40.

40

Відповідь «важко сказати» обрали 14.2% [77].
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Якщо враховувати низьку довіру до політичних партій, ставлення до
альтернативних варіантів репрезентації можемо показати за такими даними
опитувань. У відповідь на запитання «Хто має представляти Ваші інтереси у
суспільних процесах в першу чергу?» у 2007 р. 1,4% респондентів відповіли
«бізнесові структури», 13,8% – «громадські організації», 11,9% – «політики»,
26,4% – «політичні партії», 13,5% – «профспілки» [44]41. Тобто, лише 26,4%
респондентів вказали політичні партії. Погляди інших було розпорошено, що
свідчило про неконсолідований підхід до реалізації принципів представницької
демократії в тогочасному українському суспільстві.
Загалом, на фоні зниження рівня довіри до політичних інститутів, яке
було суттєвим протягом періоду 2007–2009 рр., спостерігалася аналогічна
тенденція у ставленні до влади в цілому. Дані опитувань, які свідчать про її
посилення у 2008 р., наведено у таблиці 2.10.
Таблиця 2.10
Відповіді на запитання «Яким чином протягом минулого року змінилося
ставлення громадян до влади? (динаміка, 2006–2008 роки)», у %

Змінилося на краще
Змінилося на гірше
Не змінилося
Важко відповісти

12.2006
3,6
44,0
43,6
8,9

12.2007
6,3
45,1
41,0
7,5

12.2008
0,5
81,0
14,5
4,1

Джерело: Відповіді на запитання « Яким чином протягом минулого року змінилося
ставлення громадян до влади? (динаміка, 2006–2008 роки)» : Соціологічні опитування /
Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. URL:
http://www.uceps.org/ukr/ poll.php?poll_id=195 (дата звернення: 06.07.2012).

За цими даними бачимо, що тенденція посилювалася із 2006 р. Показовою
є динаміка показників у період фінансово-економічної кризи. Низький рівень

41
Водночас варто звернути увагу на притаманний українцям невисокий рівень суспільної довіри, яку
вчені пов’язують зі споживацькими настановами громадян [65].
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довіри до політичних інститутів та негативне ставлення до влади великої
частини громадян можемо пояснювати, у тому числі, даними опитувань про
роль органів влади у розв’язанні кризових явищ в економіці, коли чинником
поглиблення економічної кризи 56,4% респондентів вважали відповідну
діяльність парламенту, 52,8% – діяльність уряду, 56,6% – діяльність
президента, та водночас покладали відповідальність на прем’єр-міністра як
суб’єкта прийняття відповідних рішень. У грудні 2008 р. 44% громадян
України не вірили у спроможність влади впоратися з фінансово-економічною
кризою (вірили в це 26% опитаних [313]). Водночас, серед пріоритетів у
вирішенні суспільно-політичних питань, на думку громадян, за наведеними у
таблиці 2.11 даними, мало бути збільшення уваги влади до громадської думки,
подолання корупції та виконання законів.
Таблиця 2.11
Відповіді на запитання «Назвіть найбільш серйозні суспільно-політичні
проблеми країни, що потребують першочергового вирішення», жовтень
2008 р.

Байдужість влади до думки громадян
Корупція у вищих ешелонах влади
Нездатність влади забезпечити виконання законів
Відсутність механізмів впливу простих громадян на
прийняття рішень
Погіршення відносин з Росією
Відсутність розмежування бізнесу від влади
Витіснення російської мови та культури
Розкол між Заходом та Сходом України
Посилення впливу Заходу на суспільне життя країни
Перекрученість політичної та економічної інформації
в ЗМІ
Посилення загрози суверенітету та територіальній
цілісності України
Слабкі позиції української мови та культури на
території України
Посилення впливу Росії на суспільне і
економічне життя країни
Переслідування за політичними мотивами

Червень 2007
58,2
47,4
37,6
29,4

Жовтень 2008
56,6
47,8
38,0
30,5

21,7
17,9
12,5
14,9
10,2
9,4

27,3
16,3
16,1
14,0
12,0
11,8

-

7,4

6,8

5,7

5,0

5,5

2,4

2,8
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Інше
1,0
0,8
Важко відповісти
1,5
2,0
Джерело: Відповіді на запитання «Назвіть найбільш серйозні суспільно-політичні
проблеми країни, що потребують першочергового вирішення», жовтень 2008 : Соціологічні
опитування / Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова. URL: http://www.uceps.org/ukr/poll.php? poll_id=152 (дата звернення: 06.07.2012).

Отже, зниження довіри громадян до влади у досліджуваному періоді
відбувалося на фоні низьких показників соціально-економічного розвитку,
політичної нестабільності, низького рівня відкритості процесу прийняття
державних рішень та неефективної антикорупційної діяльності, що свідчило
про низьку ефективність демократичних формальних інститутів та збереження
високої ефективності неформальних інститутів, притаманних закритому
суспільству. Враховуючи роль корупції як одного зі сталих неформальних
інститутів,

проаналізуємо

політико-культурні

особливості

населення,

у

контексті дослідження рівня інституційної довіри, ставлення громадян до
антикорупційної діяльності влади.
Одразу після президентських виборів, у 2005 р. було опитано громадян
щодо їх ставлення до здатності нової влади подолати корупцію. При цьому
варто враховувати суспільні настрої та ставлення до новообраного президента і
сформованого уряду, а також очікування демократизації політичного режиму.
Чверть опитаних не вірили в те, що буде зроблено антикорупційні кроки,
близько третини суспільства не вірила в їх ефективність, при тому, що 12% не
відповіли на питання. На запитання «Нинішній Президент і Уряд заявляють про
наміри посилено боротися з корупцією. Як Ви вважаєте, до чого це призведе?»
[42] було обрано такі відповіді: «заяви так і залишаться заявами, а реальної
боротьби з корупцією не буде» – 14,9% опитаних, «буде вестися боротьба з
корупцією, але значних результатів досягти не вдасться» – 32,6%, «буде
вестися боротьба з корупцією, і вдасться досягти значних результатів» – 28,9%,
«під виглядом боротьби з корупцією відбуватиметься боротьба з політичними
опонентами» – 11,6% («інше» обрали 0,9%, «важко відповіти» 11,1%
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респондентів). Пізніше було отримано дані про довіру до поданої владою
інформації про політичну корупцію, якій довіряли лише 5%, водночас не
довіряли 17,5% у 2008 р. та 26,9% у 2009 р. [40] (таблиця 2.12).
Більшість громадян у 2008–2009 рр. неефективну антикорупційну
політику пояснювали корумпованістю вищого керівництва держави та
депутатською недоторканністю. Водночас «слабкість органів, які мають
займатися боротьбою з політичною корупцією», не вважалася важливим
чинником, на думку респондентів, які оцінювали такий вплив втричі меншим
(таблиці 2.13–2.14).
Таблиця 2.12
Відповіді на запитання «Наскільки Ви довіряєте інформації про
політичну корупцію в Україні, яку Ви отримуєте? (динаміка,
2008–2009 роки)»

Довіряю
Скоріше довіряю
Скоріше не довіряю
Не довіряю
Важко відповісти

Червень 2008
5,3
30,2
36,1
17,5
10,9

Липень 2009
5,2
27,3
31,1
26,9
9,5

Джерело: Відповіді на запитання «Наскільки Ви довіряєте інформації про політичну
корупцію в Україні, яку Ви отримуєте? (динаміка, 2008–2009 роки)» : Соціологічні
опитування / Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова. URL: http://www. uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=526 (дата звернення: 06.07.2012).

Таблиця 2.13
Відповіді на запитання «Які заходи були б найбільш ефективними для
боротьби з політичною корупцією в Україні? (динаміка, 2008–2009 роки)»

1
Полегшення процедури притягнення вищих посадових осіб за
корупційні дії (спрощення процедури імпічменту президента,

Червень
2008
2
45,4

Липень
2009
3
42,0
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скасування депутатської недоторканності)

Продовж. табл. 2.13
1
Встановлення більш жорстких покарань за корупційні дії
Зняття недоторканності з суддів
Посилення контролю над дотриманням політичними партіями
законодавства в частині їхнього фінансування, запровадження більш
жорсткої відповідальності за його порушення
Запровадження обов’язкового декларування вищими посадовими
особами майна, доходів і видатків – своїх і найближчих родичів
Створення незалежного від інших гілок влади антикорупційного
відомства, завданням якого буде боротьба з корупцією у вищих
владних інститутах
Реформування виборчої системи, яка, зокрема, передбачатиме
відмову від виборів за закритими партійними списками
Більш прискіпливий контроль з боку міжнародних організацій,
членом яких Україна є або прагне стати, над виконанням
українською владою взятих на себе зобов’язань із боротьби з
корупцією
Більш нетерпима позиція самих громадян до проявів політичної
корупції
Запровадження обов’язкового реагування правоохоронними
органами на публікації ЗМІ, в яких наводяться факти політичної
корупції
Розвиток мережі неурядових організацій антикорупційного
спрямування, посилення їх впливовості
Інше
Важко відповісти

2
34,0
31,2
25,7

3
36,1
35,2
24,4

21,7

24,3

20,1

21,0

11,7

14,0

14,4

11,8

10,0

11,1

8,0

9,6

6,4

8,8

0,8
8,7

3,5
7,7

Джерело: Відповіді на запитання «Які заходи були б найбільш ефективними для
боротьби з політичною корупцією в Україні? (динаміка, 2008–2009 роки)» : Соціологічні
опитування / Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова. URL: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=520 (дата звернення: 06.07.2012).

Пов’язаними із наведеними є дані наступної таблиці, які дещо
пояснюють суспільне ставлення до влади у контексті її спроможності
подолання корупції у країні.
Таблиця 2.14
Відповіді на запитання «Що найбільшою мірою заважає боротьбі з
політичною корупцією в Україні (динаміка, 2008–2009 роки)»

1

Червень 2008
2

Липень 2009
3
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Депутатська недоторканність

38,0

40,5

Продовж. табл. 2.14
1
Корумпованість вищого керівництва держави
Корупція в органах, які мають займатися боротьбою з
політичною корупцією
Відсутність політичної волі вищого керівництва
держави
Недосконалість чинного законодавства
Слабкість покарання за корупційні дії
Недоторканність суддів
Неготовність суспільства активно виступати проти
політичної корупції
Слабкість органів, які мають займатися боротьбою з
політичною корупцією
Інше
Важко відповісти

2

3

43,4
20,0

39,9
29,5

30,8

26,0

27,4
16,1
14,0
12,7

23,2
22,2
18,5
15,5

15,1

13,3

1,0
7,4

0,8
7,3

Джерело: Відповіді на запитання «Що найбільшою мірою заважає боротьбі з
політичною корупцією в Україні (динаміка, 2008–2009 роки)» : Соціологічні опитування /
Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
URL: http://www.uceps.org/ ukr/poll.php?poll_id=519 (дата звернення: 06.07.2012).

Варто вказати, що протягом 2007–2009 рр. в Україні було проведено три
загальнонаціональні

опитування

громадської

думки

для

вимірювання

ставлення громадян та їх досвіду зіткнення з корупцією 42 . Загальний рівень
корупції в Україні залишався дуже високим, хоча дослідження 2009 р.
зафіксувало деяке його зниження. В 2009 р. 62,5% респондентів вказали на те,
що вони були втягнуті в корупційні стосунки з посадовцями протягом останніх
12 місяців, порівняно з 67% тих, хто вказав на це в 2007 р. [265] У той же час, у
сприйнятті громадян поширеність корупції зросла в багатьох державних
структурах

[265].

У

2009

р.

громадяни

і

далі

покладали

основну

відповідальність у боротьбі з корупцією на президента (69% опитаних), попри
втрату довіри до нього (в лютому 2009 р. йому довіряли лише 4,7%
респондентів) та відсутність політичної волі до подолання цього явища (лише
42
Метою досліджень було простежити зміни щодо проблеми корупції протягом періоду впровадження в
Україні Порогової програми (ППУ) Корпорації «Виклики тисячоліття» (грудень 2006 року – вересень 2009
року).

13

7,3% опитаних вважали, що президент дійсно хоче боротися з корупцією) [265].
На думку 61% учасників опитування 2009 р., рівень корупції в Україні
(порівняно з 2004 р.) зріс, тоді як в опитуваннях 2007 та 2008 рр. таких поглядів
дотримувалися не більше 38% респондентів. Ще 23% вважали, що він лишився
на рівні 2004 р. [265]. При цьому, найбільш корумпованими органами влади
вважалися Верховна Рада України (65%), Президент та його Секретаріат (59%),
Кабінет Міністрів України (57%) [265].
Водночас, варто казати про «корупційну лояльність» громадян, оскільки
більшість членів суспільства сприймали корупцію як норму та вважали
корупційну поведінку виправданою [122]. У 2007 р. за даними Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID), структури Management Systems International,
Київського міжнародного інституту соціології 52% населення вважали, що
корупція є виправданою у більшості ситуацій для вирішення різних питань
[266]. Враховуючи лояльне ставлення до явища корупції, у досліджуваному
періоді не було поширено антикорупційну діяльність громадських організацій,
що суттєво знижувало рівень уваги суспільства до питання політичної корупції.
У вивченні ролі неформальних інститутів та прагнення політичних
суб’єктів використовувати політичні інститути для отримання політичної ренти
вважаємо за потрібне враховувати роль суспільства, громадської думки,
особливостей політичної культури населення у закріпленні неформальних
політичних інститутів, які сприяли відтворенню політичного режиму у
досліджуваному періоді43.
До того ж, з одного боку, на довіру до політичних інститутів негативно
впливала низька залученість громадян до процесу прийняття рішень на
місцевому та державному рівні. З іншого – низький рівень довіри до органів
влади спричиняв несхильність співпраці з ними, отже, знижував рівень участі
громадян у процесі прийняття політичних рішень, навіть за наявності їх
правового закріплення та функціонування механізмів реалізації відповідних
43
Тут слід зауважувати, що формування сучасної української політичної культури, з одного боку,
відбувається під впливом процесу демократизації суспільних та політичних інститутів, а з іншого, має риси,
зумовлені потребами попереднього політичного режиму, до яких і належить патерналізм [353, с. 17-18].
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прав. Оскільки розгляд питання громадської участі є суттєвим у контексті
визначення особливостей типу того політичного режиму, які було сформовано,
наведемо дані опитувань, які дозволять визначити окремі пріоритети
суспільства.
При цьому варто зважати, що навіть в умовах нормативно врегульованої
участі громадян у процесі прийняття рішень реалізація права такої участі
безпосередньо залежить від їх прагнень та зумовлена типом політичної
культури суспільства. З-поміж рис політичної культури суспільства варто
виокремити ставлення до підзвітності і відповідальності суб’єктів державної
влади, прагнення участі у політичних процесах44, прагнення здійснювати вплив
на владу, оцінку власного впливу, потребу у поінформованості про події, які
відбуваються у суспільстві, тощо. За результатами опитування, більше
половини населення виявляло інтерес до політики: у відповідь на запитання
«Чи можна про Вас сказати, що Ви цікавитеся політикою?» 55,0% відповіли
ствердно, 40,0% відповіли негативно, 5% вагалися [47]. Стосовно політичної
участі в цілому та ставлення суспільства до реалізації права на її здійснення
наведемо такі дані (див. таблицю 2.15).
Таблиця 2.15
Відповіді на запитання «Чи берете участь або готові взяти участь у таких
формах громадської діяльності...? (опитування в Києві)», дані у %
Збирання
колективних
підписів
1
Вже беру участь
Не беру, але цілком готовий
взяти участь
Малоймовірно, що візьму участь
44

2
3,6
19,9
33,1

Ініціативні
групи з
вирішення тієї
чи іншої
проблеми
3
2,7
26,2
30,6

Громадські
комітети, ради
самоврядування
тощо
4
2,0
21,1
32,1

Тут можемо використовувати поняття громадянської участі, яке позначає політичну участь носіїв
громадянської культури, притаманної демократичному суспільству, що свідчить про достатній рівень
політичної освіченості, бажання громадян впливати на процес прийняття політичних рішень, створювати
інститути для представництва власних інтересів [326, с. 25]. У такому контексті Н. Ротар пише, що діалогові
форми політичної участі громадян в умовах відкритості влади є ознакою демократії [254 с. 75].
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Продовж. табл. 2.15
1
Впевнений, що не братиму участі
Важко відповісти

2
39,1
4,3

3
36,9
3,6

4
39,5
5,3

Джерело: Відповіді на запитання «Чи берете участь або готові взяти участь у таких
формах громадської діяльності...? ( опитування в Києві)», листопад 2005 р. : Соціологічні
опитування / Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова. URL: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=541 (дата звернення:
06.07.2012).

Проілюструємо рису політичної культури, яка стосується рівня
потенційного впливу на процес прийняття рішень. У відповідь на запитання
«Чи повинні прості громадяни мати реальний вплив на прийняття державних
рішень?» 9,1% опитаних надали відповідь «не повинні – це справа державних
управлінців і політиків», 37,2% – «повинні мати вплив лише ті громадяни, що
є компетентними у питаннях, які вирішуються», 41,0% – «повинні мати вплив
всі громадяни, яких це стосується, незалежно від рівня їх компетентності»,
12,8% – «важко відповісти» [51]. Відповіді показують невисокий відсоток
громадян, які прагнули уникати втручання у політичну сферу, та водночас
доволі високий показник їх потенційної схильності втручатися у процес
прийняття рішень, який, з одного боку, свідчив про учасницький тип
політичної культури, але, з іншого боку, за умови її реалізації (враховуючи
неважливість питання компетентності для опитуваних), міг створити суттєві
перешкоди для діяльності суб’єктів прийняття рішень.
На запитання «Протягом останніх років при багатьох міністерствах і
відомствах створені громадські ради, до яких входять представники неурядових
організацій, ЗМІ. Чи чули ви що-небудь про діяльність таких рад?» 14,3%
відповіли ствердно, 74,6% – негативно, 11,1% сказали, що їм важко відповісти
[43]. Відповіді підтверджують невисокий рівень обізнаності громадян на
можливостях відповідної діяльності.
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При цьому, переконаність суспільства у необхідності здійснення
контролю за діями суб’єктів прийняття рішень була суттєвою. На запитання
про те, якою мірою дії влади повинні бути підконтрольні громадськості,
суспільству, 23,3% відповіли – «всі без винятку дії влади повинні бути
підконтрольні суспільству», 35,0% – «всі, крім тих, що стосуються сфери
безпеки і становлять державну таємницю», 19,6% – «лише ті дії, які
безпосередньо торкаються інтересів громадян (або окремих груп громадян)
повинні бути підконтрольними суспільству», 5,9% – «дії влади повинні бути
підконтрольними суспільству лише в окремих випадках», 2,8% – «дії влади не
повинні бути підконтрольними суспільству», 13,5% – «важко відповісти» [60].
Водночас у таблиці 2.16 наведемо такі показники оцінки прозорості та
відкритості влади.
Таблиця 2.16
Відповіді на запитання «Яким чином протягом минулого року змінилася
прозорість, відкритість діяльності влади? (динаміка, 2006–2008 роки)»,
дані у %

Змінилося на краще
Змінилося на гірше
Не змінилося
Важко відповісти

12.2006
6,9
31,9
49,5
11,7

12.2007
7,1
36,3
45,5
11,2

12.2008
1,0
73,1
18,9
6,9

Джерело: Відповіді на запитання «Яким чином протягом минулого року змінилася
прозорість, відкритість діяльності влади? (динаміка, 2006– 2008 роки)» : Соціологічні
опитування / Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова. URL: http://www. uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=189 (дата звернення: 06.07.2012).

Бачимо, що опитувані негативно оцінили прозорість та відкритість влади
у 2008 р., відсоток тих, хто помітив погіршення, збільшився із 2007 р. удвічі.
При цьому, ставлення громадян до досвіду власної ролі у політиці теж було
низьким, як видно із таблиці 2.17.
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Таблиця 2.17
Вплив громадян на центральну владу, за даними відповідей на запитання
«Якою мірою Ви впливаєте на владу?», лютий–березень 2009 року,
дані у %
Вплив на центральну владу
72,4
17,7
4,3
1,3
0,3
4,1

Зовсім не впливаю (1)
(2)
(3)
(4)
Сильно впливаю (5)
Важко відповісти

Джерело: Відповіді на запитання «Якою мірою Ви впливаєте на владу?», лютий–
березень 2009 року: Соціологічні опитування / Український центр економічних і політичних
досліджень імені Олександра Разумкова. URL: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=441
(дата звернення: 06.07.2012).

Водночас,

з

початком

економічної

рецесії

ситуація

змінилася.

Показовою є відповідь громадян на запитання «Яку форму державного
правління Ви вважаєте найкращою для України за нинішньої ситуації?» (див.
таблицю 2.18).
Таблиця 2.18
Відповіді на запитання «Яку форму державного правління Ви вважаєте
найкращою для України за нинішньої ситуації? (динаміка,
2006–2009 роки)», дані у %
Варіант відповіді
Парламентська республіка
Парламентсько-президентська республіка
Президентсько-парламентська республіка
Президентська республіка
Диктатура
Важко відповісти

2006 р. Вер. 2007
7,2
11,4
27,3
26,1
19,4
26,9
17,8
11,8
4,9
4,6
23,4
19,2

Бер. 2009
10,3
17,5
20,6
15,1
8,5
28,1
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Джерело: Відповіді на запитання «Яку форму державного правління Ви вважаєте
найкращою для України за нинішньої ситуації? (динаміка, 2006–2009 роки)» : Соціологічні
опитування / Український центр економіч-них і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова. URL: http:// www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=100 (дата звернення:
06.07.2012).

Відповідь «диктатура» у 2009 р. обрали майже 9% громадян, варіант
«президентська республіка» підтримали 15%. Це свідчило про прагнення
частини громадян до сильної влади та, як наслідок, про невпевненість у
можливості чинити вплив на дії політиків. І динаміка зміни відповідних
показників за період 2005–2009 рр. ілюструє зростання прагнення громадян
уникати відповідальності за результати процесу прийняття рішень. Можемо
припустити, що на показники 2009 р. вплинуло зниження довіри до
парламенту. Водночас прихильність до варіанта відповіді «диктатура»
протягом 2006–2009 рр. зросла.
У 2008 р. суттєво зменшилася кількість громадян, схильних та не
схильних до протестної активності. Натомість вагомою виступала роль
мотивації,

розгляд

якої

безпосередньо

стосується

предмета

нашого

дослідження, оскільки показує економічні орієнтації громадян, у тому числі, у
період економічної рецесії. Якщо у 2002 р. про готовність брати участь у
мітингах та демонстраціях протесту стверджували 19% опитаних, то у 2008 р.,
на початку економічної рецесії, – 9%. Тоді ж 44% казали, що «це буде залежати
від того, за що і проти чого будуть мітинги і демонстрації» (у 2002 р. – 31%),
29% обрали відповідь «у будь-якому разі – ні» (при тому, що у 2002 р. – 40%),
17% не відповіли (у 2002 р. – 10%) [313]. Тобто, у грудні 2008 р. 29% громадян
категорично не готові були «особисто узяти участь у мітингах та
демонстраціях протесту». Відповідно, можемо помітити, попри те, що кількість
схильних до протестів, як і кількість категорично несхильних, зменшилася,
роль мотивацій у протестах збільшилась. Їх потенційні причини у грудні
2008 р. насамперед стосувалися економічних питань: погіршення рівня життя
(36%), зростання цін на продукти харчування та предмети першої необхідності
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(30%), несвоєчасної виплати зарплат, пенсій, стипендій (22%), зростання плати
за комунальні послуги (19%), відключення опалення у будинках (14%) [313].
Іншими причинами для вияву протесту також назвали недієздатність
Верховної Ради України та чвари політиків (11%), зростання плати за проїзд у
міському транспорті (8,5%), вилучення банками майна за несплату кредитів
(7%) та неповернення внесків банками (6%), утиски демократії (6%),
скасування президентських виборів та обирання Президента у Верховній Раді
України (4%), переслідування когось із політиків (2%) [313].
У період фінансово-економічної кризи на тлі невисокої схильності до
протестної активності посилилися патерналістські тенденції, що безпосередньо
стосувалися можливості маніпулювання з боку влади, у тому числі за
допомогою економічно непідкріплених обіцянок покращення показників
розвитку соціально-економічної сфери. В цілому, формування сучасної
української політичної культури, з одного боку, відбувається під впливом
процесу демократизації політичних інститутів, а з іншого, має риси, зумовлені
потребами попереднього політичного режиму, до яких належить патерналізм
[353, с. 17-18]. Проявом патерналізму виступили відповіді на запитання про
роль держави в управлінні суспільством (див. таблицю 2.19). Із 2006 р. до
2009 р. кількість прихильників авторитаризму збільшилася на 30%. Наведені
для порівняння показники 2004 р. та 2010 р. відрізняються, на нашу думку,
внаслідок зміни політичного режиму, яка відбулася у 2005 р. та 2010 р.
Водночас варто зауважити, що ці дані свідчать про невисоку оцінку демократії
як передумову формування політичної бюджетної циклічності.
Таблиця 2.19
Ставлення населення України до демократії та авторитаризму (динаміка,
2004–2012 рр.)

1
Демократія є найбільш бажаним типом
державного устрою для України

Трав.
2004
2
41,0

Жов.
2006
3
53,5

Чер.
2007
4
42,8

Груд.
2009
5
36,6

Жов.
2010
6
46,9
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Продовж. табл. 2.19
1
За певних обставин авторитарний режим
може бути кращим, ніж демократичний
Для такої людини, як я, не має значення,
демократичний режим у країні чи ні
Важко відповісти

2
23,0

3
20,8

4
21,5

5
30,0

6
19,1

18,0

10,9

17,7

17,0

15,7

18,0

14,0

18,0

16,4

18,3

Джерело: Ставлення населення України до демократії та авторитаризму (динаміка,
2004–2012 рр.) : Соціологічні опитування / Український центр економічних і політичних
досліджень

імені

Олександра

Разумкова.

URL:

http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=612 (дата звернення: 06.07.2012).

Певний рівень патерналізму, притаманний великій частині населення,
який і впливав на очікування від суб’ єктів прийняття рішень в економічній
сфері, підтверджують дані опитувань, які наведено у таблицях 2.20–2.22. На
думку 28% громадян, держава повинна підтримувати непрацездатних і
малозабезпечених громадян шляхом збільшення соціальної допомоги, виплат,
субсидій, у контексті того, що «люди повинні бути рівними в соціальноекономічному, матеріальному становищі» (26,2%). Разом із цим, на думку
третини

громадян,

держава

«повинна

гарантувати

всім

громадянам

пристойний рівень життя, нехай не дуже високий», що свідчить про
схильність до лівих поглядів суттєвої частини електорату.
Таблиця 2.20
Відповіді на запитання «Виберіть твердження, з яким Ви більшою мірою
згодні (роль держави)», червень 2008 р., у %
Держава повинна гарантувати
всім громадянам пристойний
рівень життя, нехай не дуже
високий
35,5

Держава повинна створити умови
для того, щоб громадяни могли
забезпечити собі гідний рівень
життя
61,3

Важко відповісти

3,1

Джерело: Відповіді на запитання «Виберіть твердження, з яким Ви більшою мірою
згодні (роль держави)», червень 2008 р. : Соціологічні опитування / Український центр
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економічних

і

політичних

досліджень

імені

Олександра

Разумкова.

URL:

http://www.uceps.org/ukr/poll.php? poll_id=340 (дата звернення: 06.07.2012).

Таблиця 2.21
Відповіді на запитання «Що повинно бути пріоритетним у ситуації
обмеженості бюджетних коштів в Україні? (підтримка працездатних чи
непрацездатних)», листопад 2006 р., %
підтримка державою
непрацездатних і
малозабезпечених громадян
шляхом збільшення соціальної
допомоги, виплат, субсидій,
тощо
28,0

підтримка державою працездатних
громадян шляхом підвищення
заробітної плати, створення
робочих місць, сприяння розвитку
малому і середньому бізнесу

важко
відповісти

59,9

12,1

Джерело: Відповіді на запитання «Що повинно бути пріоритетним у ситуації
обмеженості бюджетних коштів в Україні? (підтримка працездатних чи непрацездатних)»,
листопад 2006 р. : Соціологічні опитування / Український центр економічних і політичних
досліджень імені Олександра Разумкова. URL: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=217
(дата звернення: 06.07.2012).

Якщо екстраполювати ці дані на пріоритети, притаманні понад 25%
громадян, як показано у таблиці 2.22, то, враховуючи патерналістські настрої,
можемо

стверджувати

про

потенційну

ефективність

опортуністичної

поведінки уряду, пов’язаної із обіцянками збільшення соціальних видатків та
оподаткування.
Таблиця 2.22
Відповіді на запитання «Виберіть твердження, з яким Ви більшою мірою
згодні», червень 2008 року, у %
Люди
повинні
бути
рівними в соціальноекономічному,
матеріальному становищі
26,2

Люди повинні бути рівними перед Важко
законом, з рівними правами, а відповісти
матеріальний рівень залежатиме від
праці і здібностей
70,7
3,1
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Джерело: Відповіді на запитання « Виберіть твердження, з яким Ви більшою мірою
згодні», червень 2008 р. : Соціологічні опитування / Український центр економічних і
політичних

досліджень

імені

Олександра

Разумкова.

URL:

http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=341 (дата звернення: 06.07.2012).

Отже, можемо стверджувати, на підставі інтерпретації даних таблиць
2.20 та 2.22, що від 29,3% до 38,6% населення становили потенційний
електорат політичних суб’єктів, які могли використовувати фіскальні способи
пошуку політичної ренти у вигляді збільшення бюджетних видатків на
соціальну сферу. Водночас 60–70% опитуваних потенційно могли не
підтримувати популістський уряд, не здатний створювати можливості для
підвищення рівня загального добробуту, який супроводжує економічне
зростання.
Якщо доповнити ці дані інформацією, наведеною у таблицях 2.23–2.24,
можемо побачити суттєвий рівень підтримки ідеї відсутності соціальних
розбіжностей та доволі високий відсоток громадян, для яких матеріальний
добробут є пріоритетною цінністю, порівняно із демократичними політичними
цінностями.
Таблиця 2.23
Відповіді на запитання «З яким із наведених суджень Ви бiльше
згоднi (%)?», грудень 2008 р.
Звичайно, важливими є i свобода, i достаток, однак в обмiн на власний
добробут я готовий поступитися державi часткою своїх прав та громадянських
свобод
Звичайно, важливими є i свобода, i достаток, однак заради особистої свободи
та гарантiй, дотримання всiх громадянських прав я готовий терпiти певнi
матерiальнi труднощi
Важко сказати

32,7
33,0
34,3

Джерело: Громадська думка населення України 17–28 грудня 2008. Опитування / Фонд
«Демократичні ініціативи». URL: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2008_polls/vfmgejgjoljegfo.htm
(дата звернення: 06.07.2012).
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Інші варіанти відповіді на аналогічне запитання, що показано у
наступній таблиці, свідчать про великий відсоток прихильників усунення
соціальних розбіжностей, навіть за рахунок утисків свобод.
Загалом, дослідження українських учених підтверджують: для українців
більш властивим є підтримувати ідею рівності, а не свободи [246, с. 206–207],
водночас «в структурі інтересів українського суспільства стабільно домінують
мотиви матеріального характеру» [11, с. 20]. Орієнтацію суспільства на
матеріалістичні цінності підтверджують дані про те, що для більшості
українців найбільш значущими у досліджуваному періоді виступали такі
цінності, як «стабільність», «порядок» та «матеріальний добробут» [132,
с. 217]. У 2009 р. за 5-бальною шкалою українці надавали 3,61 бала такій
цінності, як «соціальна рівність», 4,23 бала – такій, як «створення в суспільстві
рівних можливостей для всіх», тоді як цінність «можливість підприємницької
ініціативи» – 3,26 бала [132, с. 217], що підтверджує споживацьке ставлення
до держави. Водночас можемо побачити, що соціальна рівність становила у
досліджуваному періоді для громадян таку цінність, як державна незалежність
країни (3,63 бала), та більшу цінність, ніж демократичний контроль рішень
влади (3,33 бала) [62]45.
Таблиця 2.24
Відповіді на запитання «З яким із наведених суджень Ви бiльше
згоднi (%)?», грудень 2008 р.
Звичайно, важливi i свобода, i рiвнiсть. Але, якщо вибирати мiж ними, то я 25,9
вважаю особисту свободу бiльш важливою, тому що кожна людина повинна
жити так, як вона хоче, без будь-яких обмежень
Звичайно, важливi i свобода, i рiвнiсть. Але якщо вибирати мiж ними, то я 55,9
вважаю рiвнiсть бiльш важливою, оскiльки соцiальнi розбiжностi мiж
людьми не повиннi бути занадто великими i нiхто не повинен
користуватися незаслуженими привiлеями
Важко вiдповiсти
18,2

45

У період 2003–2012 рр. оцінки, попри несуттєві коливання, суттєво не варіювалися.
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Джерело: Громадська думка населення України 17–28 грудня 2008. Опитування / Фонд
«Демократичні ініціативи». URL: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2008_polls/vfmgejgjoljegfo.htm
(дата звернення: 06.07.2012).

Із однієї сторони, низькі показники соціально-економічного розвитку
спричиняли схильність виборців звертати увагу на обіцянки їх покращення. З
іншої сторони, збереження невисокого рівня доходів мало б привертати увагу
електорату

насамперед

до

програм економічного

розвитку,

створення

можливостей для покращення добробуту населення через сприятливі умови
ведення бізнесу, проведення структурних реформ, яких потребувала українська
економіка. Втім це питання цікавило лише невелику частину виборців, оскільки
потребувало розуміння логіки функціонування економіки у державі, що є
похідним від прагнення використовувати механізми покращення матеріального
становища через використання цих можливостей [341]. Натомість частина
населення, як показували опитування, прагнула несуттєвого покращення
добробуту через отримання пільг та субсидій шляхом перерозподілу доходів
від діяльності економічно активного населення. Про цю тенденцію свідчать такі
дані: обираючи між твердженнями «держава повинна якомога менше
втручатися в життя та економічну активність своїх громадян», «держава
повинна встановлювати єдині для всіх "правила гри" та стежити за тим, щоб
вони не порушувались», «держава повинна турбуватися про всіх своїх
громадян, забезпечуючи їм пристойний рівень існування», 57,6 % у 2008 р.
обрали третє твердження [75], що прямо свідчило про патерналістські настрої
та нерозуміння принципів функціонування економіки, особливо у державі, де
показники економічного зростання не є надто високими і зберігається потреба у
проведенні структурних реформ. Відповідні дані опитувань наведено у таблиці
2.25.
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Таблиця 2.25
Відповіді на запитання «Як Ви вважаєте, як повиннi складатися стосунки
мiж державою та її громадянами (%)?»
Держава повинна якомога менше втручатися в життя та економiчну
активнiсть своїх громадян
Держава повинна встановлювати єдинi для всiх «правила гри» та стежити за
тим, щоб вони не порушувались
Держава повинна турбуватися про всiх своїх громадян, забезпечуючи їм
пристойний рiвень iснування

5,4
30,1
57,6

Джерело: Громадська думка населення України 17–28 грудня 2008. Опитування / Фонд
«Демократичні ініціативи». URL: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2008_polls/vfmgejgjoljegfo.htm
(дата звернення: 06.07.2012).

Про те, наскільки суттєвими для громадян виступали економічні питання,
свідчать дані таблиці 2.26.
Таблиця 2.26
Відповіді на запитання «Назвіть найбільш серйозні соціально-економічні
проблеми країни, що потребують першочергового вирішення», жовтень
2008 року, у %

1
Зростання цін
Низька зарплата
Відсутність реального соціального захисту людей
похилого віку, малозабезпечених, багатодітних
сімей
Безробіття
Підвищення тарифів на послуги житловокомунального господарства
Недоступність та низька якість медичного
обслуговування
Високий рівень побутової корупції (ЖЕКи, лікарні,
ДАІ, навчальні заклади тощо)
Відсутність стимулів для всебічного розвитку дітей
та молоді

Червень 2007
2
59,0
42,3
34,0

Жовтень 2008
3
70,1
40,2
31,4

38,5
27,5

31,2
29,4

25,4

26,8

23,3

26,0

23,9

21,0
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Продовж. табл. 2.26
1

2

Зростання злочинності
Посилення поділу суспільства на багатих та бідних
Поширення наркоманії та алкоголізму
Поганий стан житлово-комунального господарства
Незадовільна екологічна ситуація
Велика кількість бездомних
Несправедливий розподіл коштів між регіонами
України
Проблеми освіти та науки
Несприятливі умови для розвитку бізнесу
Інше
Важко відповісти

3

23,0
13,3
13,5
11,1
11,3
10,3
5,9

18,5
14,2
13,5
12,1
11,6
9,1
8,0

5,2
6,2
1,4
0,3

6,5
6,4
1,7
0,6

Джерело: Відповіді на запитання «Назвіть найбільш серйозні соціально-економічні
проблеми країни, що потребують першочергового вирішення», жовтень 2008 року :
Соціологічні опитування / Український центр економічних і політичних досліджень імені
Олександра Разумкова. URL: http:// www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=151 (дата звернення:
06.07.2012).

На момент початку кризи серед пріоритетів влади у соціальній сфері, за
даними таблиці 2.26, громадяни виокремили питання зростання цін та рівня
доходів, питання соціального захисту та безробіття. Натомість умови розвитку
бізнесу, питання освіти та науки, фінансові повноваження місцевих органів
влади не перебували в центрі уваги великої частини виборців.
Сприйняття

громадськістю

демократичних

та

недемократичних

інститутів, ставлення до корупції, рівень громадської участі, особливості
політичної культури в цілому, як і економічні орієнтації суспільства,
безпосередньо стосуються процесів прийняття політичних рішень, зокрема, у
бюджетній сфері. Спричинений низькою ефективністю формальних інститутів
невисокий рівень інституційної довіри громадян можемо інтерпретувати як
супутній чинник патерналістських тенденцій, сформованих у суспільстві.
Проявом патерналізму у контексті дослідження виступало позитивне
ставлення до розподільчої функції держави, коли близько третини населення
демонструвала прихильність до ідеї матеріального зрівняння та збільшення
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соціальної допомоги, а також невимогливе ставлення до забезпечення
соціальних стандартів.
У 2008 р. на запитання «Якщо українське суспільство умовно поділити
на три соціальні класи, то до якого класу Ви себе віднесли б?» отримано такі
відповіді: 1,7% громадян вважали себе належними «до вищого» соціального
класу, 50,7% – «до середнього», 31,0% – «до нижчого», 16,6% не змогли
відповісти [62]. Враховуючи те, що суттєва частина населення України
схильна була вважати себе «нижчим» соціальним класом або не могла
визначитися зі соціальною належністю, питання соціального забезпечення
виступило

тією

складовою

передвиборчих

програм,

яка

потенційно

привертала увагу відповідного сегмента виборців.
У цих умовах прояви соціальних деформацій, спричинені низьким
рівнем оплати праці, необхідністю проведення соціальної, пенсійної,
податкової реформ, спонукали політичні партії (орієнтовані на здобуття
виборчої підтримки) до включення у передвиборчі програми популістських
гасел 46 , які могли б зацікавити широкі верстви населення. Тут можемо
зауважити, що «питання соціального забезпечення потенційно сприяє
популізму зі сторони влади і виступає тією складовою передвиборчих
програм, яка привертає увагу відповідного сегменту виборців та доводить
потенційну

“виборчу”

ефективність

політичних

обіцянок

збільшення

соціальних видатків та оподаткування» [352, с. 90]. Відповідно, критерієм
вибору електорату виступав рівень доходів, і політичні партії пропонували
переважно гасла, привабливі для виборців із невисоким рівнем добробуту
[425, с. 197]. Отже, соціальна диференціація, низький рівень суспільного
добробуту,

прагнення

швидкого покращення

економічного

становища

виступили економічними чинниками так званої «соціальної спрямованості»
програм рентоорієнтованих політиків.

46

Популізм у цьому контексті нами визначено як прояв опортуністичної поведінки, обумовлений
декларуванням політичними партіями намірів покращити соціальне становище широких верств населення із
використанням нереалізовуваних, або реалізовуваних із високими економічними видатками для суспільства,
засобів у формулюванні виборчих програм [351, с. 67].
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економічній сфері проявом рентоорієнтованої поведінки уряду,
сформованого у 2005 р. президентом (за Конституцією 1996 р.), було виконання
ним соціальних зобов’язань, проголошених у передвиборчій програмі
В. Ющенка.

Поясненням

виступало

зацікавлення

прем’єр-міністра

Ю.

Тимошенко у збереженні симпатій виборців до парламентських виборів 2006 р.
Відповідно, замість програми, орієнтованої на реформування економічної
сфери, було внесено зміни до державного бюджету на 2005 р. та підвищено
соціальні виплати. Наведемо тут реакцію суспільства на відповідні дії. 10%
опитаних вважали, що таким чином було виконано передвиборчі обіцянки
президента,

21,1%

–

що

метою

виступило

покращення

становища

непрацездатних і малозабезпечених громадян, 40,4% сприйняли збільшення
урядом соціальних виплат як спрямоване на гарантування підтримки
провладних партій на парламентських виборах 2006 р. Така реакція свідчила
про те, що 1/5 частина виборців виступала тими об’єктами впливу, на яких
орієнтовано ці економічні заходи, а понад 2/3 виборців вбачали у них прояви
опортуністичної поведінки політичних сил. Отже, у здійсненні економічних
перетворень

домінувало

переважання

політичних

інтересів.

Прагнення

збільшення підтримки електорату та послаблення бізнесових структур, які
фінансували політичних конкурентів, бачимо у постійних пошуках нових
джерел надходжень до бюджету (невідшкодування податку на додану вартість,
випереджальна сплата податку на прибуток підприємств, скасування пільгового
режиму для вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку). Як
наслідок, відбувалося погіршення умов функціонування реального сектору
економіки, інвестиційних умов та спостерігався розвиток «тіньового сектору».
Відповідно, зрозумілим є те, що перед виборами у 2007 р. громадяни
України вважали, що влада повинна сприяти реалізації таких завдань:
забезпечення економічного зростання (55%), підвищення загального рівня
зарплат, пенсій, стипендій (53%), подолання безробіття (48%), поліпшення
медичного обслуговування (42%), боротьба зі злочинністю (41%), соціальний
захист незаможних (40%), зниження цін на продукти і товари першої

15

необхідності (36%), здійснення пенсійної реформи (36%), боротьба із
корупцією (31%), реформування житлово-комунального господарства (28%)
[179]. Водночас, понад 58% громадян, як показано у таблиці 2.27, напередодні
парламентських виборів 2007 р. не вбачали суттєвої різниці у передвиборчих
програмах політичних сил.
Таблиця 2.27
Відповіді на запитання «Наскільки істотною є різниця між основними
політичними силами, що беруть участь у виборчій кампанії 2007 року?»,
вересень 2007 р., у %

Різниця помітно виражена
Різниця є, але незначна
Різниці майже немає
Важко відповісти
Не відповіли

У передвиборчих програмах
27,3
33,9
24,3
13,0
1,5

У характері діяльності
31,6
27,9
27,2
12,5
0,9

Джерело: Відповіді на запитання «Наскільки істотною є різниця між основними
політичними силами, що беруть участь у виборчій кампанії 2007 року?», вересень 2007 р. :
Соціологічні опитування / Український центр економічних і політичних досліджень імені
Олександра

Разумкова.

URL:

http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=108

(дата

звернення: 06.07.2012).

Отже, найбільше виборці приділяли увагу таким питанням: «пропозиції
партій (блоків) щодо важливих для них проблем (дуже важливо і важливо для
81%), склад першої п’ятірки (62%), увесь виборчий список партії (53%),
кандидатура, яку партія (блок) висуватиме на посаду прем’єр-міністра (75%),
кандидатури у склад майбутнього уряду (72%), з якими партіями партія (блок)
об’єднуватиметься у Верховній Раді (66%), минула діяльність партії та її
представників (66%)» 47 . До того ж, за даними опитування, проведеного у
47

Поділилися думки виборців щодо важливості надання фінансових декларацій кандидатів (для 43% це
істотно, а для 41% – не істотно). Не значущою для вибору більшість вважає інформацію про приватне життя
кандидатів (важливо для 30%, не важливо для 56%) та відомості, які компрометують кандидатів (істотно для
31%, не істотно – для 51%) [179].
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2008 р., партійні програми та їх виконання у 2008 р. були важливими для
більшості виборців, хоч і поступалися за важливістю таким чинникам впливу
на голосування за політичну партію, як особистість лідера, політична діяльність
лідера і провідних політиків-представників відповідної партії, діяльність
політичної партії у парламенті та місцевих радах, діяльність політичної партії
на місцевому рівні, діяльність політичної партії на національному рівні.
Про прихильність виборців до популістських обіцянок у соціальній сфері
свідчить, на нашу думку, зміст передвиборчих програм політичних партій, які
за результатами виборів було представлено в українському парламенті.
Підвищення
виступило

соціальних

виплат

найпоширенішою

малозабезпеченим

партійною

обіцянкою.

верствам
При

населення
цьому,

як

підтверджують економісти, «більшість пріоритетів сформульовано без чітких
числових орієнтирів» [13]. У 2007 р. Програма Блоку Юлії Тимошенко містила
гасло «достроковими виборами ми примусимо владу зробити доплати до пенсій
та зарплат» [181]. Як коментують економісти, «якщо раніше дострокові вибори
було спрямовано на боротьбу зі «зрадою» чи на відтворення справедливого
відтворення громадського волевиявлення у політичній системі, то тепер – це
просто засіб давати громадянам гроші?» [13]. Отже, питання «доплат» чи
підвищення заробітної плати, мінімальної або середньої, у такому контексті
також виступило предметом уваги політичних партій.
У такій ситуації ліві політичні партії, не обіцяючи високих доходів
населенню, пропонували властиві для їх ідеологій чи програм механізми
гарантування соціальних стандартів. Відповідні наміри збільшення соціальних
виплат, реальних доходів та заробітної плати, пенсій, стипендій були наявні у
передвиборчій програмі Соціалістичної партії України у 2006 р. Того ж року
Комуністична партія України, декларуючи прагнення проведення політики,
спрямованої на «забезпечення суттєвого приросту реальних доходів населення»
[66] та підвищення платоспроможного попиту громадян, орієнтувалася на
збільшення фонду оплати праці як фонду підвищення розміру виплат
непрацюючим. У 2007 р. КПУ, як і раніше, обіцяла подвоєння до 2010 р.
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реальних доходів працюючих, не зазначаючи, втім, спосіб досягнення цієї цілі.
Обіцянка КПУ підвищити у 2008 р. мінімальну заробітну плату до 792 грн, та
декларування наміру встановлення мінімальної пенсії на рівні не нижчому, ніж
70%

реальної

середньої

зарплати,

свідчила

про

популізм,

оскільки

пропонований рівень оплати праці у абсолютному вимірі був неналежним.
Водночас підвищення виплат із орієнтацією на цей рівень вимагало додаткових
видатків із державного бюджету, перешкоджаючи розвитку економіки за
рахунок збільшення

капітальних

видатків,

що

сприяло

б

належному

підвищенню рівня доходів населення. Стосовно зростання споживчого попиту,
вважаємо,

що

варто

навести

присутню

у

передвиборчій

програмі

Соціалістичної партії України у 2006 р. та властиву для соціалістів обіцянку
встановлення цін на деякі товари державою, коли був намір встановлення
«суспільного контролю» над цінами, що повинно було б привабити виборців.
Проте обіцянки підвищити мінімальну заробітну плату та пенсії до належного
рівня, забезпечити вищий рівень доходів громадян, збільшити соціальні
виплати виступили б чинником підвищення темпів інфляції та, відповідно, не
вплинули б або вплинули б негативно на реальні доходи населення.
При цьому, деякі політичні партії для формулювання популістських гасел
використовували актуальне за умов невисокого рівня доходів населення
питання сплати комунальних послуг. Обмеження (за намірами СПУ у 2006 р.)
суми комунальних платежів до 12% від доходу сім’ї було популістською
обіцянкою, реалізацію якої партія, у разі приходу до влади, не могла здійснити.
Гасло підвищення розміру пенсій пропонувала переважна більшість
політичних партій. Обіцянки стосувалися або: 1) підвищення мінімальної пенсії
до прожиткового мінімуму чи вище (у програмах «Нашої України» та СПУ у
2006 р., «Блоку Юлії Тимошенко» та КПУ
скасуванням

привілейованих

пенсій

(що

у 2007 р.), паралельно зі
пропонував

НУ–НС),

або

2) підвищення пенсій конкретних професійних груп (у програмах Партії
регіонів).

Загалом

обіцянки

підвищення

пенсій

у

деяких

програмах

супроводжувалися описом відповідних способів зміни системи пенсійного
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забезпечення та, подекуди, обіцянками провести пенсійну реформу. Зокрема,
«Наша Україна» перед парламентськими виборами у 2006 р. пропонувала під
гаслом «Кожному – Справедливість!» реформування системи надання
соціальної допомоги, у тому числі орієнтуючись на пенсіонерів, молодь, людей
із обмеженими можливостями. Позитивом виступило вказування у партійні
програмі «Нашої України» намірів розвивати приватні пенсійні фонди як такі,
що сприяли б вирішенню завдання підвищення пенсій до розмірів, які
перевищували прожитковий мінімум, що виступало відносно «реалістичною»
обіцянкою. Натомість, пропонована БЮТ у 2006 р. нова пенсійна система, із
покладанням на державу завдання захисту відкладених на пенсійні рахунки
коштів від знецінення, залежала б від зовнішніх чинників, які у довготривалому
періоді унеможливили ефективне функціонування. У 2007 р. НУ–НС
пояснював намір підвищити пенсії скасуванням «пільгових» пенсій депутатам і
міністрам. Проте обіцяний рівень доходів був неналежним, з погляду
економічної оцінки, коли прожитковий мінімум не відповідав базовим
потребам населення. Отже, недостатню увагу, на нашу думку, у програмах було
приділено питанню підвищення прожиткового мінімуму до належного рівня.
Це дозволяє нам вважати декларативні гасла про підвищення заробітної плати
та пенсій до рівня, який перевищує прожитковий мінімум, такими, що не
містили намірів сприяти створенню умов для підвищення рівня добробуту
широких верств населення.
Іншою суспільною групою, яка привернула увагу політичних партій у
прагненні збільшити їхню підтримку, виступила молодь. При цьому,
орієнтовані на молодь гасла про підвищення стипендій, надання державою
першого

місця

роботи

та

іпотек

на

пільгових

умовах

також

були

популістськими, тими, реалізація яких призвела б до надмірних видатків. У
передвиборчій програмі БЮТ 2006 р., побудованій на гаслах справедливості,
розділ «Справедлива соціальна політика» містив обіцянку, що буде встановлена
«для усіх закладів освіти незалежно від форми власності [...] єдина вартість
послуг по вихованню та освіті дітей» [240]. Це, на нашу думку, призвело б або
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1) до зниження освітнього рівня внаслідок відсутності стимулів до надання
якісних послуг; або 2) до запровадження додаткової оплати за вищий рівень
послуг, що сприяло б корупції та розвитку тіньового сектору економіки (у
ситуації низької оплати); або 3) до додаткових державних видатків для
навчання чи обмеження доступу до навчання незаможних верств населення (у
ситуації високої ціни). У цій сфері КПУ у 2006 р., не враховуючи можливості
державного бюджету, пропонувала «за рахунок державного фінансування
створити мережу дошкільних закладів, дитячих санаторіїв, таборів відпочинку,
позашкільних спортивних і мистецьких закладів» [66]. Традиційно політичні
партії, орієнтуючись на молодь як потенційний електорат, декларували намір
підвищення стипендій. Зокрема, ці гасла містили програми БЮТ у 2006 р.,
Партії регіонів та КПУ у 2007 р. Традиційною обіцянкою БЮТ стало
підвищення виплат при народженні дитини. НУ–НС у 2007 р., аналогічно,
пропонував збільшення такої допомоги, а також допомоги багатодітним сім’ям.
Того ж року КПУ, за загальною тенденцією, запропонувала збільшення виплат
при народженні дитини. Партія регіонів у програмі 2007 р. намагалася
використовувати відповідне популістське гасло та обіцяти додаткові виплати
по 100 та 200 грн на місяць, що не вплинуло б на рівень добробуту, проте
суттєво збільшило б навантаження на державний бюджет.
Відверто популістськими були гасла «Нашої України» у 2006 р. про
надання «гідної» фінансової підтримки сім’ям, які виховують чужих дітей (у
партійній програмі не були вказані ані джерела фінансування цієї ініціативи,
ані механізми контролю, які убезпечували б від протиправних дій об’єктів
такого фінансування), та про встановлення із 2007 р. державних стипендій для
навчання молоді за кордоном, збільшення кредитів для молодіжного житлового
будівництва (без вказування джерел фінансування ініціатив). У 2006 р. СПУ
теж пропонувала «гарантії освіти, працевлаштування і повноцінне житлове
кредитування» [109] для молоді [341, с. 41-42].
Популістськими гаслами, орієнтованими на молодь, були не лише
обіцянки підвищення стипендій, але і наміри знизити відсоток з кредиту на
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придбання житла, гарантування державою першого робочого місця. БЮТ у
2006 р. пропонував надання безвідсоткових іпотек, у 2007 р. обіцяв
«довгострокові кредити для молодих сімей на 25–35 років під 2–4% річних для
придбання житла» [181]. Стосовно дешевих кредитів на житло, економісти
стверджували, що різницю доплачувала б держава48. Обіцяне у передвиборчій
програмі КПУ у 2006 р. «державне фінансування будівництва житла для
незаможних і пільговиків, робітників та інтелігенції», створення системи
«дотацій,

субсидій

і

кредитів

для

будівництва

індивідуального

і

кооперативного житла» на той час не було «підкріплене» можливостями
державного бюджету. У програмі 2007 р. КПУ зберегла намір здійснювати
«державне фінансування будівництва житла для незаможних громадян і
пільговиків» та створення системи «дотацій, субсидій і кредитів для
будівництва житла на доступних умовах» [66]. До того ж, КПУ пропонувала
будівництво соціального житла для користування на правах оренди. Наміри
дешевих іпотек було проголошено у 2007 р. і у програмі Партії регіонів.
У конкуренції за голоси молодих виборців переважна більшість
політичних партій пропонувала надання гарантованого першого місця роботи
для

молодих

фахівців.

Обіцянка

виступала

популістською,

оскільки

гарантоване працевлаштовування їх на державні підприємства могло призвести
до

зниження

професійного

рівня

працівників

(унаслідок

відсутності

конкуренції) та зниження рівня оплати праці (внаслідок обмеженості
бюджетних коштів). Зокрема, обіцянка першого робочого місця для молоді
була присутня у передвиборчих програмах КПУ 2006 та 2007 рр. Перед
наступними виборами робочі місця для молоді обіцяла ВО «Батьківщина». Про
«квотування» робочих місць для молоді писав «Український Демократичний
Альянс за Реформи Віталія Кличка», про гарантії першого робочого місця для
молоді – КПУ.

48

У ситуації зниження ставок за іпотекою від 15–20% до 10% річних у 2006 р. (коли обсяги виданих
іпотечних кредитів становили 13,2 млрд грн) виконання такої передвиборчої обіцянки призвело б до
необхідності доплати державою до 2008 р. 594 млн грн, а «вже через п’ять років роботи цієї схеми держава
сплачуватиме 7,8 млрд грн» [13].
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Іншим способом приваблення виборців виступила обіцянка повернення
вкладів «Ощадбанку» СРСР. У 2006 р. намір СПУ повернути заощадження
громадян «через видатки бюджету та за рахунок спеціально створеного фонду»
[109] та намір КПУ, як і у програмі 2007 р., повернути заощадження протягом 5
років були популістськими гаслами, реалізацію яких політичні партії, у разі
приходу до влади, не могли здійснити. У 2008 р. спроби уряду Ю. Тимошенко
розпочати виплати вкладникам «Ощадбанку» за рахунок надходжень від
приватизації негативно вплинули на виконання видаткової частини державного
бюджету, суттєво зменшили необхідні для розвитку економіки капітальні
видатки. А запровадження субвенції у розмірі 2 млрд грн для компенсації
заощаджень у рахунок оплати житлово-комунальних послуг було економічно
недоцільним та сприяло непрозорості діяльності у відповідних сферах.
Отже, зростання ролі політичних партій у формуванні органів державної
влади призвело до їх прагнення використовувати популістські гасла у
передвиборчій

кампанії,

незалежно

від

декларованих

ідеологій.

У

передвиборчих програмах політичних партій, які здобували підтримку
суспільства за результатами виборів до Верховної Ради України, насамперед
були

присутні

популістські

соціальні

гасла,

обіцянки

покращення

матеріального становища незаможних верств населення шляхом збільшення
соціальних виплат. Тобто, обіцянки збільшення мінімальної заробітної плати,
пенсій, соціальних виплат малозабезпеченим верствам, надання дешевих
кредитів, першого робочого місця для молоді, подекуди обіцянки «звільнити»
населення від сплати комунальних послуг на невизначений період, наміри
повернення вкладів «Ощадбанку», як прояви ex ante опортунізму, були властиві
для більшості політичних партій у передвиборчий період.
Втім, необхідні у досліджуваному періоді економічні зміни, які політичні
партії могли б пропонувати виборцям, стосувалися впровадження державної
програми зайнятості, проведення податкової, соціальної та пенсійної реформ.
Проте здійснення відповідних заходів лише частково представлено у програмах
деяких

політичних

партій,

що

пояснювалося

як

небажанням

та/або
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неспроможністю сформулювати відповідні положення, так і неприділенням
суспільством достатньої уваги можливості вирішення питань у довгостроковій
перспективі, на відміну від прагнення великої частини громадян швидкого
покращення матеріального становища, навіть на низькому рівні. І орієнтація
політичних партій на максимально широкий електорат, у тому числі за
економічним та віковим критерієм, спричинила подібність популістських
обіцянок.
Отже, невисокі показники інституційної довіри, недовіра до демократії,
прихильність суттєвої частини суспільства до перерозподілу доходів на користь
менш забезпечених верств може вважатися сприятливими передумовами
політичного опортунізму у сфері формування соціальних видатків, а саме:
підвищення соціальних видатків держави напередодні та під час розгортання
економічної кризи. Таким чином, було створено умови для вжиття політиками,
орієнтованими на виборчу діяльність, заходів з підвищення видатків на
соціальний захист та соціальне забезпечення, що могло тимчасово зменшити
прояви фінансово-економічної кризи.

Висновки до розділу 2

Вибір у якості методології дослідження теорії політико-бюджетної
циклічності, згідно з якою спричинена рентоорієнтованою поведінкою
політиків фіскальна експансія має виборчий ефект, спрямовано на з’ясування
передумов політичного опортунізму у сфері бюджетної політики в Україні у
2008–2009 рр. Так, застосування розроблених М. Ші та Дж. Свенсоном, а також
А. Брендером та А. Дрейзеном теоретичних підходів до дослідження
інституційних особливостей, сприятливих для формування політико-бюджетної
циклічності, дозволило з’ясувати, що політичний режим, сформований в
Україні після президентських виборів 2005 р., характеризувався високим
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рівнем політичної конкуренції, що, у поєднанні зі значним рівнем корупції та
низькою суспільною довірою до політичних інститутів, свідчило про
сформованість в Україні сприятливих умов для отримання політичної ренти від
розподілу соціальних видатків держави напередодні та під час розгортання
економічної кризи 2008– 2009 рр.
Із 2005 р. демократизація політичного режиму, за дослідженнями Freedom
House, Фонду Бертельсманна, видання The Economist, інших організацій,
відбулася зі зміною виборчої системи, запровадженням парламентського
способу формування уряду, відповідним зростанням ролі політичних партій.
Загалом, з одного боку, наявність конкурентної партійної та виборчої системи є
ознакою демократичності політичного режиму та підтримання належного рівня
відповідальності політичної еліти, проте, з іншого – опортуністична поведінка
політичних

суб’єктів

потенційно

сприяє

негативним

наслідкам

такої

конкуренції. В Україні у досліджуваному періоді парламентський спосіб
формування уряду та збільшення повноважень парламенту вплинули як на
зростання ролі політичних партій так і, відповідно, на посилення їх мотивацій
до

політичного

опортунізму.

Більше

того,

подекуди

створення

та

функціонування партійних субститутів як учасників виборчого процесу та
парламентської діяльності у країні з гібридним політичним режимом
використовувалися як спосіб отримання політичної ренти.
У свою чергу, це сприяло посиленню політичної конкуренції, що
показують обчислені нами індекси впливу парламентських коаліцій, індекси
агрегації для найбільших парламентських партій (стосовно можливостей
коаліційних угод у парламенті), індекс фрагментованості парламенту та
показники урядової впливовості. Водночас використання опортуністичними
суб’єктами прийняття рішень можливостей для отримання політичної ренти, в
тому числі у сфері розподілу державних видатків, було пов’язано зі
збереженням деяких притаманних недемократичному режиму політичних
інститутів. До того ж, про політичний опортунізм у сфері розподілу видатків
державного бюджету свідчать обчислені (на підставі даних про Зведений
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бюджет України), за методологією Р. Катца і Дж. Розенберга, показники
політичної ренти для бюджетного розподілу та показники втрат суспільства від
політичної ренти. При цьому, відзначене нами збільшення неефективності
державних видатків і втрат суспільства від політичної ренти у 2009 р. (перед
цим високий рівень спостерігався у 2006 р.) пояснювалося орієнтацією уряду на
проведення президентської кампанії 2010 р. (у 2005–2006 рр. – чергової
парламентської). На невисокі показники ренти для бюджетного розподілу та
втрат суспільства від політичної ренти (рівень яких є властивим для розвинених
країн) вплинуло те, що бюджет на 2008 р. було схвалено призначеним 18
грудня 2007 р. Кабінетом Міністрів України на підставі проекту, розробленого
попередником. У 2010 р. показники ренти та втрат суспільства від політичної
ренти знизилися, проте залишалися суттєво вищими, порівняно з показниками
2007–2008 рр.
З одного боку, на формування фіскальної політики в умовах політичної
конкуренції певним чином впливає передвиборча діяльність її суб’єктів, що
доводить суттєву роль політичного режиму та неформальних політичних
інститутів, зокрема корупції, у виникненні політико-бюджетної циклічності. З
іншого боку, низьку ефективність формальних політичних інститутів,
непрозорість їх діяльності та низький рівень політичної відповідальності, а
також неналежне виконання ними функції репрезентації суспільних інтересів,
які визначали респонденти опитувань напередодні та під час кризи, можемо
інтерпретувати як чинник зниження інституційної довіри в українському
суспільстві та як супутній чинник патерналістських тенденцій, коли близько
третини населення напередодні кризи демонструвало прихильність до ідеї
матеріального зрівняння та водночас невимогливе ставлення до забезпечення
соціальних стандартів. При цьому, прояви соціальних деформацій, зниження
реальних доходів населення у період кризи, зростання показників інфляції та
безробіття визначаємо як чинники формування схильності українських
виборців підтримувати ті політичні сили, які пропонували покращення
матеріального становища у короткостроковому періоді. Отже, дослідження
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негативних соціальних наслідків фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. як
сприятливого середовища рентоорієнтованої поведінки політичних суб’єктів
дозволило з’ясувати, що передвиборчий період для них виявився часом
використати

суспільні

очікування,

пов’язані

з

прагненням

покращити

номінальні показники добробуту населення в умовах безробіття та інфляції, для
здобуття підтримки за допомогою популярних, проте видаткових заходів у
соціально-економічній сфері. Водночас, слід враховувати важливість для
великої частини суспільства виконання політиками передвиборчих обіцянок,
що

супроводжувалося

політичних

питань.

невисоким

Зважаючи

на

рівнем

обізнаності

схильність

громадян

виборців

до

щодо

підтримки

популістських дій політиків, пов’язаних зі перерозподілом державних фінансів
в умовах фінансово-економічної кризи, збільшення видатків соціального
призначення потенційно виступало суттєвим чинником електорального вибору.
Отже, можемо стверджувати про сприятливе політико-інституційне та
політико-культурне середовище для опортуністичної поведінки суб’єктів
антикризового

регулювання,

пов’язаної

зі

здійсненням

фіскального

маніпулювання, зокрема, у сфері формування державних видатків на
соціальний захист та соціальне забезпечення.
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РОЗДІЛ 3
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 2008–2009 РР. В УКРАЇНІ:
ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

3.1 Аналіз економічних змін другої половини 2008 р. – 2009 р.

Прояви кризових явищ в українській економіці у 2008 р. були пов’язані зі
зменшенням приросту ВВП, скороченням обсягів виробництва та споживання,
зростанням

від’ємного

сальдо

платіжного

балансу,

від’ємного

сальдо

зовнішньоторговельного балансу, зовнішнього боргу, а також зменшенням
обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку. Оскільки тенденції
розвитку подій у країні, пов’язані з виникненням фінансово-економічної кризи,
були аналогічними світовим і зміну вказаних показників було спричинено
подіями на світових фінансових ринках та відповідними наслідками для
економічних систем інших держав, проаналізуємо спочатку причини, прояви та
наслідки світової фінансово-економічної кризи. Передумовою зниження
показників розвитку економік більшості країн світу виступила іпотечна криза у
США (пов’язана зі зменшенням у 2006–2007 рр. цін на нерухомість), унаслідок
якої у вересні 2008 р. виникла криза ліквідності світових банків, що, у свою
чергу, спричинила скорочення виробництва. Тобто, іпотечна і фінансова криза
2007–2008 рр. у США призвела до фінансової кризи 2008–2009 рр. у Європі та
Азії.
Для нашого дослідження питання синхронності та глобального масштабу
кризи є актуальним, оскільки, як сказано вище, кризові явища у фінансовому та
реальному секторі економіки України безпосередньо залежали від подій на
світових ринках. Наслідками глобальної фінансової кризи для економіки

16

України виступили зниження ліквідності активів банківської системи,
зниження обсягів кредитування економіки, девальвація національної валюти,
скорочення надходжень до бюджету, нестабільність на валютному ринку,
відповідне послаблення довіри до фінансових установ, зменшення валютних
резервів, пов’язане із підвищеним попитом.
Варто зауважити, що опосередковано кризові явища на національних та
світових ринках було спричинено економічною рецесією, яка тривала протягом
декількох років. Уповільнення розвитку реального сектору економіки зумовило
вивільнення капіталу, який було спрямовано у банківську сферу, у тому числі
на кредитування попиту. Тобто, кількість фінансових операцій, які стосувалися
функціонування саме фінансової та виробничої сфер, суттєво відрізнялася, коли
майже всі грошові потоки було спрямовано у фінансовий сектор економіки.
Окрім того, надвиробництво та відповідне штучне збільшення попиту
спричинили дефляційну кризу надвиробництва, що зумовило заохочення
споживання кредитуванням.
Отже, щодо спричиненості економічної кризи фінансовою експерти
називають недосконалість регулювання фінансових ринків на національному і
міжнародному рівнях [130]. Таким чином, у 2008 р. фінансова криза зумовила
економічну, проявами якої стало зменшення попиту та цін на сировину,
зменшення

обсягів

виробництва,

зниження

купівельної

спроможності

населення та зростання безробіття. Слід додати, що негативну роль відіграла
сировинна криза (спричинена монетарною політикою внаслідок надлишку
капіталу та його спрямованістю у фінансовий сектор економіки), оскільки
зростання цін на сировину (у тому числі нафту) у 2000-х рр. суттєво вплинуло
на виникнення паливної кризи у другій половині 2008 р.
Дослідження відповідних подій в Україні потребує аналізу економічної
ситуації, яка склалася напередодні виникнення фінансово-економічної кризи
2007–2008 рр. Протягом 2007 р. Україна і надалі, порівняно з попереднім
періодом, отримувала переваги від сприятливих зовнішніх умов, тому
негативний вплив політичної кризи на настрої ринку був обмеженим [303–308].
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Швидкий розвиток фінансового сектору експерти визначали як ризик,
акцентуючи увагу на потребі «вжити заходів у сфері макроекономічної
політики, регулювання фінансових ринків та структурних реформ», щоб бути
більш захищеними від потенційних зовнішніх загроз та підтримувати високі
темпи економічного зростання у середньостроковій перспективі [306]. У
докризовому

періоді

динаміка

виробництва

сповільнилася

несуттєво,

інвестиційний попит залишався високим, відбувалося зростання припливу
іноземного капіталу, що підживлювало потужне зростання кредитування.
Збільшення імпорту зумовило зростання торговельного дефіциту, незважаючи
на високі показники експорту, і підвищення цін на природний газ було
компенсовано високими цінами на металопродукцію. В цілому, економічне
зростання у 2007 р. перевищило очікуване за рахунок рекордних фінансових
припливів, буму внутрішнього попиту та кращих умов торгівлі [308] і також
завдяки потужному зростанню роздрібної торгівлі, будівництва та обробної
промисловості,

однак

виробництво

сільського

господарства

знизилося

внаслідок неврожаю. ВВП з урахуванням купівельної спроможності долара
США становив 142,719 млрд дол. США (і зріс, порівняно з 107,753 млрд дол.
США у 2006 р.) [587] Водночас за швидкого розширення грошової пропозиції
та бюджетних витрат зросла інфляція (у 2006 р. індекс інфляції становив
14,88%, у 2007 р. – 22,75% [587]), яку спричинили продовження зростання
внутрішнього попиту, швидке зростання номінальних доходів домогосподарств
та кредитний бум. На розвиток економіки у досліджуваному періоді вплинуло
зростання світових цін на ресурси, сільськогосподарську продукцію, ситуація у
фінансовому секторі [2, с. 33]. При цьому «турбулентність міжнародних
ринків» [308] вплинула на збереження фінансових ризиків.
Головними позитивними тенденціями динаміки реального сектору
економіки у 2007 р., як вважають фахівці, виступили приріст ВВП на 7,3%,
приріст промислового виробництва на 10,2%, випереджальне зростання галузей
переробної промисловості (харчової промисловості та машинобудування),
припинення спаду у легкій промисловості, приріст інвестицій в основний
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капітал на 29,8%, збільшення темпів зростання експорту (які становили 28,4%,
порівняно з 12,1% у 2006 р.) [103, с. 147]. Це створило сприятливі умови для
подальшого зростання номінальних доходів населення (на 31,7%) (темпи
зростання витрат населення при цьому становили 33,7% та вперше за п’ять
років перевищили темпи приросту доходів) [103, с. 147]. Отже, у 2007 р.
зростання економіки відбувалося переважно за рахунок зростання споживчого
та інвестиційного попиту, пов’язаного зі збільшенням реальних доходів
населення, обсягу прямих іноземних інвестицій, але водночас і зі зростанням
темпів інфляції, яка була в Україні зумовлена структурними чинниками.
Водночас інфляцію спричиняла і бюджетна політика, спрямована на
підвищення соціальних виплат, зокрема на зростання заробітної плати у
бюджетній сфері, збільшення трансфертів населенню, і також інфляційні
очікування населення у поєднанні із розширенням споживчого кредитування.
Отже,

короткострокове

збільшення

внутрішнього

попиту

(за

рахунок

підвищення виплат населенню) спричиняло інфляцію, яка знецінювала
виплати, сприяла високим кредитним ставкам, зумовлювала індексацію доходів
населення, що у подальшому збільшувало бюджетні видатки. Іншим чинником
інфляції у докризовому періоді виступило підвищення цін на імпортовані
товари (у першій половині 2008 р. відбулося підвищення ціни на імпортований
газ на 40%, на нафту на 20% [116]), а також світове зростання цін на
продовольчі продукти (внаслідок зростання попиту на продукти для біопалива,
збільшення потреби Китаю та Індії в імпорті зерна), здешевлення долара США
відносно євро. Так, на початку 2008 р. відбулося зростання інфляції,
підвищення

споживчих

цін

унаслідок

скорочення

виробництва

сільгосппродукції, світової агроінфляції, зростання експорту (спричинене
зростанням світових цін) та відповідного зменшення продовольства на
внутрішньому ринку, підвищення цін на енергоносії, відкритості української
економіки та наближення українських цін до світових, зростання собівартості
української продукції (у тому числі спричинене зростанням оплати праці),
недостатніх

антимонопольниих

заходів

на

внутрішньому

ринку,
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випереджального зростання доходів населення та відповідного надлишку
попиту зростання споживчих витрат, зростання споживчого кредитування,
високих інфляційних очікувань виробників та споживачів, спричинених
політичною ситуацією, а саме: діями уряду у фіскальній сфері (заявами щодо
виплати компенсацій знецінених заощаджень, намірами збільшення соціальних
видатків,

очікуваннями

зміни

ціни

імпортованого

природного

газу,

інформацією про світові інфляційні процеси, підвищенням тарифів тощо) [103,
с. 149–150].
На початку 2008 р. тривала спричиненість інфляції бюджетними
чинниками. Як вказували експерти, «бум на товарних ринках підтримує
зростання, але також додає до інфляційного тиску в Україні у часи глобальної
фінансової нестабільності» [305]. Підтримку внутрішнього попиту здійснювали
високі ціни на експорт та залучені інвестиції. Темпи зростання кредитування
приватного сектору залишалися високими і ВВП і далі зростав. Зауважимо, що
експортна орієнтація українського промислового виробництва спричинила у
передкризовий період високі темпи приросту товарного імпорту, пов’язані з
економічним зростанням, які протягом 2003–2008 pp. суттєво перевищували
темпи приросту як експорту, так і промислового виробництва та ВВП у цілому
[103, с. 221]. Збільшення реального імпорту перевищило зростання реального
експорту (19,7% та 3,1%, відповідно) і ситуація з торговим балансом України
(коли обсяги імпорту суттєво перевищували обсяги експорту) у поєднанні з
динамікою зменшення офіційних монетарних резервів України свідчили про
критичність стану платіжного балансу України [201]. Отже, оскільки у
післявиборчі періоди не проводилася рестрикційна фіскальна політика (що
дозволяє

стверджувати

про

нечіткість

проявів

політико-економічної

циклічності), розширена фіскальна політика в межах політико-бюджетного
циклу спричиняла структурні деформації на користь сектору внутрішньої
торгівлі, дискримінуючи експортерів та ускладнюючи заміщення імпорту, що
негативно впливало на сальдо поточного рахунку, коли обсяги імпорту
перевищували обсяг експорту.
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У ситуації неактивної діяльності уряду, спрямованої на подолання
інфляції, відбувалося збільшення бюджетних витрат, зростання номінальної
заробітної плати, що виступало перешкодою для уповільнення інфляції. При
цьому, тривало зростання індексу споживчих цін (здорожчання насамперед
харчових продуктів) і зростання внутрішнього боргу. Отже, у передкризовому
періоді українські політики формували інфляційні очікування і населення, і
бізнесу, посилюючи інфляцію, а у подальшому підвищували соціальні
стандарти, знову поглиблюючи інфляцію. Зокрема, після розробки урядом
Плану антиінфляційних заходів на 2008 р. його критика як президентом, так і
опозицією 49 могла посилити інфляційні очікування суспільства. Зокрема, у
Заяві глави Секретаріату Президента В. Балоги від 8 лютого 2008 р.
зазначалося, що «всі громадяни сплачують прихований інфляційний податок»
[267]. Наслідками цього було названо ажіотажний попит, падіння темпів
збільшення реальних доходів людей

50

, небажання заощаджувати гроші,

доларизацію, здорожчання кредитів [267].
Інформаційний ресурс Міністерства фінансів України містить обчислений
на підставі даних про рівень інфляції в Україні індекс інфляційності прем’єрміністрів, який у період кризи, за прем’єрства Ю. Тимошенко, не суттєво
перевищував показники попередніх періодів, про що свідчать дані таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Індекс інфляційності Прем’єр-міністрів України51
Період
04.02.2005 – 08.09.2005
22.09.2005 – 04.08.2006
04.08.2006 – 18.12.2007
18.12.2007 – 11.03.2010
49

Прем’єр-міністр
Ю. Тимошенко
Ю. Єхануров
В.Янукович
Ю. Тимошенко

Середньомісячний індекс інфляції
100,65
100,65
101,34
101,38

Незважаючи на показник інфляції – 16,6% в 2007 р., коли уряд було сформовано Партією регіонів (що
було рекордом зростання індексу споживчих цін за минулі 7 років) [267].
50
За офіційними даними Держкомстату, у січні 2008 р. реальні доходи населення зросли на 23,4% (для
порівняння, за 2007 р. – лише на 12,8%, попри високі темпи інфляції [267].
51
Для порівняння, відповідний індекс інфляції Прем’єр-міністра М. Азарова у період 11.03.2010 –
29.01.2014 становив 100,21, А. Яценюка, обчислений для періоду 27.02.2014 – 18.05.2015, становив 103,86
[115].
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Джерело: Индекс «инфляционности» премьер-министров / Финансовый портал Минфин.
URL: http://index.minfin.com.ua/index/infl/premier.php (дата звернення: 12.06.2012).

За наведеними даними видно, що у кризовому періоді середньомісячний
індекс інфляції не суттєво перевищував індекс 2006–2007 рр.
Початок фінансово-економічної кризи в Україні відбувся восени 2008 р.
зі зниженням показників економічного розвитку та діяльності деяких
комерційних банків. Іпотечна криза у США, яка передувала нестабільності на
валютному ринку (оскільки контрольовані іноземним капіталом українські
банки отримували дешеві короткострокові кредити у іноземних банків та
видавали дорогі довгосторокові кредити Україні), спричинила здорожчання
кредитів для українських банків на 5–6% та, відповідно, – зростання
кредитних ставок в Україні. На відміну від більшості країн, де фінансова криза
розпочалася з іпотечної, в Україні стрімке падіння фондового ринку протягом
2008 р. мало вплинуло на показники реального сектору економіки, основний
вплив на який здійснили «вторинні наслідки, пов’язані зі світовою фінансовою
кризою» [103, с. 152–153], яка насамперед стосувалася банківської сфери і
призвела до спаду у реальному секторі економіки, впливаючи на валютний
курс в Україні.
Падіння цін та попиту на сталь, яка виступала основою українського
експорту, суттєво відбилося на зовнішній торгівлі держави. Скорочення обсягів
експорту розпочалося у серпні 2008 р. і тривало протягом 2009 р. На думку
експертів, «спад промислового виробництва в Україні в період кризи майже на
80% пояснюється саме зниженням обсягів експортних поставок товарів» [103,
с. 220; 248, с. 25], коли зросла залежність української промисловості від
ситуації на зовнішніх ринках. Експортну орієнтацію її багатьох галузей було
посилено внаслідок девальвації гривні та звуження внутрішнього ринку. Отже,
залежність української економіки від експорту, зокрема металургійної
продукції, та нерозвиненість внутрішнього ринку виступили причинами впливу
світової фінансово-економічної кризи на ситуацію в Україні, що зумовило і
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зменшення обсягів експорту, і зниження цін на експортовану продукцію,
спричиняючи

таким

чином

подальше

зростання

негативного

сальдо

торговельного балансу. Важливу роль у цих змінах відіграло непроведення
структурної реформи економіки у попередньому періоді.
Спад промислового виробництва у жовтні 2008 р. становив 19,8% 52 ,
внутрішній борг становив 105 429 млн дол. США, сальдо зовнішнього
торговельного балансу за 9 місяців 2008 р. становило 10 071 млн дол. США
(для порівняння – за 2006 р. 3 068 млн дол. США, за 2007 р. 8 152 млн дол.
США), відбулося суттєве зменшення обсягів угод на ринку нерухомості,
зростання державного боргу (переважно внаслідок девальвації), інфляція
становила 22,3% [178]. Важливим для населення виступило зменшення
обмінного курсу гривні, коли ситуацію на валютному ринку було спричинено
як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. А саме: за рахунок ревальвації
гривні (зумовленої вилученням «надлишкових» коштів у населення та
експортерів) було знецінено доларові заощадження та водночас віднайдено
кошти для розрахунків за російський газ, унаслідок спекулятивної політики
НБУ також було отримано кошти для передвиборчої боротьби, соціальних
ініціатив тощо. Внаслідок політичної нестабільності з’явилися прагнення
населення зберігати кошти у готівковій іноземцій валюті, що сприяло
девальвації національної валюти. За низьких процентних ставок за депозитами
в іноземній валюті вкладники схильні були відмовитися від банківських
послуг, що потребувало зміни фінансової політики, пошуку додаткових
валютних ресурсів, формулювання антикризових напрямів використання
бюджетних коштів, лібералізації валютного регулювання і скорочення
дефіциту [139]. Девальвація гривні спричинила відтік іноземних інвестицій з
економіки держави (що, у свою чергу, підвищило попит на іноземну валюту та
сприяло зростанню її обмінного курсу). При цьому, слабкий розвиток
фондового ринку України та його несуттєвий вплив на економіку держави в

52
При цьому у IV кварталі відбулося зниження темпів зростання номінального та реального ВВП
(йдеться про зростання реального ВВП на 2,1%) [587].
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цілому сприяв тому, що зменшення індексу ПФТС не призвело до обвалу
економіки, а відбилося переважно на зменшенні обсягу прямих та портфельних
інвестицій.
За даними Державного комітету статистики України реальний ВВП у
2008 р., порівняно з 2007 р., становив 102,1% (тоді як у 2007 p., порівняно з
2006 р., – 107,9%). Індекс інфляції становив 22,84% [587] (на 0,9% більше від
індексу інфляції у 2007 р.). Номінальні доходи населення за січень–листопад
2008 р., порівняно з відповідним періодом 2007 р., зросли на 40,1%. Реальний
наявний дохід, визначений з урахуванням цінового фактора, збільшився на
11,4%. Витрати населення у січні–листопаді 2008 р., порівняно з аналогічним
періодом попереднього року, зросли на 37,3%. Приріст заощаджень становив
58600 млн грн. Індекс реальної заробітної плати у січні– листопаді 2008 р.,
відносно аналогічного періоду 2007 р., становив 107,2%. Сума заборгованості з
виплати заробітної плати у січні– листопаді 2008 р. зросла на 159,7% (на 1068,0
млн грн). Слід відзначити, що дві третини абсолютного її приросту (693,0 млн
грн) припали на листопад. Заборгованість населення з оплати житловокомунальних послуг у листопаді 2008 р. збільшилась на 10,9%. У листопаді–
грудні 2008 р. спостерігалося погіршення ситуації на ринку праці. Водночас
набувало

поширення

адміністративних

застосування

відпусток

та

підприємствами

скороченого

робочого

часу

вимушених
(кількість

працівників, які перебували у відпустках у листопаді 2008 р., становила 649,1
тис. осіб, або 5,8% штатних працівників) [261]. Стрімкий спад в українській
економіці, який відбувся у вересні–грудні 2008 р., у 2009 р. змінило
уповільнення спаду макроекономічних показників, що свідчило про зміну фази
економічного спаду фазою депресії.
У 2009 р. тривало зниження ВВП, відбувся суттєвий відтік прямих
іноземних інвестицій, зменшення доходів державного бюджету. Відповідно,
відбулася

девальвація

гривні

(яку

супроводжувала

відмова

НБУ

від

підтримання валютного курсу). На знецінення банківських вкладів населення
вплинула заборона НБУ достроково знімати кошти з депозитів. Окрім того,
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банки

збільшили

відсоткові

кредитні

ставки,

що

спричинило

масові

невдоволення населення. Із продовженням світової фінансово-економічної
кризи показники економічного розвитку України свідчили про зменшення
доходів до бюджету та фіскальний дисбаланс, зменшення ВВП (який, з
урахуванням купівельної спроможності дол. США, становив 113,545 млрд дол.
США, порівняно з 179,992 у 2008 р.) [587], скорочення виробництва та
зменшення споживання, зниження обсягів торгівлі (у першій половині 2009 р.
реальний експорт впав на 15,9%, але зменшення внутрішнього попиту та
коригування обмінного курсу зумовили різке скорочення імпорту (-36,6%), яке
викликало позитивний внесок до зростання з боку чистого експорту [307]),
зменшення обсягів інвестицій та податкових надходжень до державного
бюджету. Водночас спостерігалося зменшення інфляційних тисків (ідеться,
зокрема, про уповільнення темпів зростання споживчих цін) та відтоку
банківських депозитів (який водночас не свідчив про стабільність фіскальної
ситуації). Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за грудень 2009 р. становив
112,3% (до грудня 2008 р. – 122,3%). Індекс реальної заробітної плати у 2009 р.,
порівняно з 2008 р., становив 90,8% [261]. За даними Державного комітету
статистики України упродовж січня–листопада 2009 р. загальна сума
заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 38,1%, або на 452,3
млн грн, і на 1 грудня 2009 р. досягла 1,6 млрд грн. Рівень безробіття
економічно активного населення віком 15–70 років становив 8,6%, а
працездатного віку – 9,4%. В цілому, ознаки депресії в економіці у 2009 р., яка
змінила економічний спад 2008 р., такі: 1) стабілізація обсягів реалізованої
продукції промисловості та повільна й нестійка тенденція позитивної динаміки
у цій сфері, 2) тривала стабілізація обсягів щомісячного експорту на рівні 44–
52% докризового рівня (серпень 2008 р.) та їх повільне зростання,
3) скорочення запасів матеріальних оборотних цінностей, 4) погіршення
основних фінансових результатів діяльності підприємств, 5) стагнаційні
тенденції в інвестиційній сфері (інвестиції в основний капітал за підсумками
2009 р. були на 41,5% нижчими від рівня 2008 р.), 6) стагнація у сфері
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банківського кредитування, 7) зменшення обсягу надходжень до бюджету (за
10 місяців 2009 р. до Державного бюджету України надійшло 166,0 млрд грн,
що на 22,0 млрд грн, або на 11,7% менше надходжень аналогічного періоду
попереднього року, причому зменшення податкових надходжень становило
24,1 млрд грн, або 17,2%), 8) зменшення реальних доходів та купівельної
спроможності населення [102, с. 4–7]. Загалом, показники економічного
розвитку України за період 2006–2010 рр. наведено у таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Показники економічного розвитку України, 2006–2010 рр.
Рік / показник
Номінальний ВВП (млрд грн)
Номінальний ВВП (грн) у розрахунку на одну
особу
Реальний ВВП (зміна у %)
ВВП з урахуванням купівельної спроможності
дол. США на даний момент (млрд дол. США)
доходи населення, млн грн
Приріст прямих іноземних інвестицій, млн дол.
США
Приріст прямих іноземних інвестицій, % до
попереднього року
Споживання (зміна у %)
Експорт (зміна у %)
Імпорт (зміна у %)
Інфляція, дефлятор ВВП (зміна у %)
Індекс споживчих цін (зміна у %)
Експорт товарів і послуг (млрд дол. США)
Імпорт товарів і послуг (млрд дол. США)
Зовнішній борг (% ВВП)
Державний та гарантійний борг (% ВВП)
Індекс номінальної заробітної плати (порівняно з
попереднім роком), у %
Індекс реальної заробітної плати порівняно з
попереднім роком, у % (зміна реальної з/п, у %
до попереднього року)
Зміна реальних наявних доходів, % (до
відповідного періоду попереднього року)
Рівень безробіття (за методологією МОП), у %
Офіційний рівень безробіття

2006
544,1
11630

2007
720,7
15496

2008
948,1
20495

2009
913,3
19832

7,3
7,9
107,753 142,719

2,1
179,992

-14,8
113,545

472,1
4717,3

623,3
7935,4

845,6
6073,7

894,3
4436,6

60,1

168,2

76,5

73,0

12,4
-5,6
6,8
14,8
11,6
45,9
48,8
50,4
14,8
129,2

13,6
3,3
21,5
22,7
16,6
58,3
65,6
58,6
12,4
129,7

9,0
5,2
17,1
29,2
22,3
78,7
92,0
83,6
20,0
133,7

-12,2
-22,0
-38,9
13,64
12,3
49,3
50,6
90,8
35,4
105,5

118,3
(18,3)

112,5
(12,5)

106,3
(6,3)

90,8
(-9,2)

11,8

14,8

7,6

-10,0

6,8
2,7

6,4
2,3

6,4
3,0

8,8
1,9
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Джерела: Основні показники соціально-економічного розвитку України / Державна
Служба

Статистики

України.

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2009/mp/op/op_u/op1209_u.htm

URL:
(дата

звернення:

21.04.2016); Прямі іноземні інвестиції / Державна Служба Статистики України. URL:
http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2008/so_ek_r_u/soekru_u/12_2008/page_07.htm

(дата

звернення: 31.08.2009); Україна. Економічний огляд. 16 грудня 2010 року / Світовий банк.
URL:
http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEINUKRAINIANEXTN/Resources/Macroupdate1012
ufinal.pdf (дата звернення: 14.08.2011); Україна. Економічний огляд. 2 квітня 2013 року /
Світовий

банк.

URL:

http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/04/08/000333037_201304
08102622/Rendered/PDF/763530Ukranian0pdate0April020130UKR.pdf

(дата

звернення:

14.07.2014).

Дані, наведені у таблиці 3.2, вказують на зменшення індексу реальної
заробітної плати вже у 2007 р. Попри збільшення розміру мінімальної
заробітної плати індекс споживчих цін у 2008 р. суттєво зріс, але у 2009 р. цей
показник був меншим, ніж показник 2007 р., що, на нашу думку, пов’язано не
зі зростанням доходів населення, а зі зменшенням сукупного попиту. Приріст
реальних доходів населення у 2008 р. зменшився і у 2009 р. був від’ємним.
Невідповідність

тенденцій

зміни

показників

безробіття,

оцінених

за

методологією Міжнародної організації праці, офіційному рівню безробіття у
2009 р. вважаємо пов’язаною із переходом суттєвої кількості працівників на
часткову зайнятість. При цьому бачимо, що динаміка економічного спаду
протягом 2009 р. уповільнилася.
Загалом, вплив світової фінансової кризи на українську економіку
відбувся за наявності системних економічних суперечностей у країні.
Довгостроковими системними суперечностями в українській економіці вчені
вважають: 1) надмірне споживання та недостатнє накопичення, які призвели до
зростання імпорту для покриття внутрішнього попиту і, таким чином, до
зростання від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі та ризиків валютної
дестабілізації, 2) інституційну нерозвиненість фінансової системи, вихід
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вітчизняних банків на зовнішні ринки запозичень, 3) використання отриманих
кредитів

для

придбання

імпортних

кредитів

та

отримання

іпотек,

4) переважання інвестування у сфери з високими темпами обігу коштів над
інвестуванням

у

виробництво

(внаслідок

несприятливих

умов

для

довгострокового інвестування), 5) залежність фінансової сфери та економічного
розвитку від зовнішніх ринків унаслідок експортної орієнтації української
економіки, 6) зростання вартості зовнішніх запозичень, потрібних для
реінвестування наявних, 7) девальвацію національної валюти, спричинену
попитом на іноземну валюту внаслідок відтоку капіталу з країни (спричиненого
падінням фондових індексів в Україні та інших державах), 8) погіршення умов
експорту: зниження попиту на експортну продукцію паралельно з ревальвацією
національної валюти та підвищенням собівартості продукції, 9) психологічні
чинники, пов’язані з очікуваннями суб’єктів ринку [103, с. 152–153].
Отже,

фінансово-економічна

криза

виступила

не

просто

фазою

економічного циклу, а насамперед системною і структурною кризою, яку було
зумовлено,

певним

б) використанням

чином:

дешевих

а)

експортною

орієнтацією

ресурсів, пов’язаним з

економіки,

недостатнім рівнем

капіталізації економіки, в) фінансуванням економічного зростання переважно
за рахунок зовнішніх ресурсів та низькою дієвістю механізмів структурної,
інвестиційної та інноваційної політики, г) низькою дієвістю наявного
інструментарію державного регулювання економіки у грошово-кредитній та
валютній сферах [302], що підтвердило необхідність системного реформування
або трансформації моделі економічного розвитку.

3.2 Політико-економічні передумови кризових явищ в українській
економіці: роль політичного опортунізму
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Дослідження кризових явищ у фінансово-економічній сфері в Україні
потребує приділення уваги як проявам і наслідкам рецесії та зовнішнім
чинникам її виникнення, так і внутрішнім передумовам, пов’язаним із
розвитком

економіки,

зокрема,

економічною

політикою

держави

на

попередньому етапі, що вплинула на перебіг подій 2008–2009 рр. Водночас
можемо припустити, що вагому роль відігравали політичні чинники, пов’язані з
рентоорієнтованою діяльністю урядів у сфері бюджетної політики.
Стосовно передвиборчого зростання урядових видатків і пропозиції
грошової маси як спроби збільшення виборчої підтримки із подальшим
рестрикційним коригуванням економічної політики звернемо увагу на
наступне. Оскільки показники безробіття та динаміки ВВП не суттєво
впливають на поведінку виборців в Україні, поширенішим є збільшення
урядових видатків і пропозиції грошової маси [359, с. 10]. Отже, у
передвиборчому періоді відбувається експансійна політика, якій притаманне
збільшення бюджетного дефіциту та пропозиції грошової маси (як напередодні
президентських виборів 2004 р., із подальшим зменшенням у 2005 р.
аналогічно до періоду після парламентських виборів 2002 р.), а у
післявиборчому періоді рестрикційній політиці притаманна орієнтація на
зменшення темпів економічного зростання, відповідне зменшення соціальних
видатків та формування бюджетного профіциту.
Відмінності періодів, яким притаманні прояви політико-економічної
циклічності, спостерігалися і у післявиборчій монетарній політиці. Після
виборів 2002 р. та у 2004–2005 рр. відбувалося обмеження грошової маси як
прояв рестрикційної монетарної політики, на відміну від ситуації після виборів
2008 р., коли збільшення пропозиції грошей Центральним банком не
відповідало логіці політичного циклу, спричиняючи девальвацію, проте в
умовах політичного протистояння могло перешкодити прагненням уряду
використати ситуацію для підвищення своєї популярності. І, відповідно, у
2009 р. відбулося зменшення грошової маси. Негативними наслідками
скорочення пропозиції грошей виступив спад у виробництві, що спричинив
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зменшення

надходжень

від

податків,

які

уряд

міг

використати

для

фінансування соціальних видатків. Відповідно, створювалися перешкоди для
фінансування бюджетного дефіциту. Варто сказати, що після президентських
виборів монетарну експансію було відновлено.
Отже, через протистояння гілок влади монетарна політика відбувалася не
за принципами політичного ділового циклу. Монетарні заходи супроводжували
фіскальні, проте також були не чітко окреслені та безпосередньо залежали від
впливу уряду та/або президента на суб’єкта монетарної політики у державі.
Проявами політико-економічної циклічності перед президентськими
виборами 2004 р. виступили збільшення обсягів кредитування, монетизація
валютних резервів, що стали чинником інфляції та уповільнення темпів
економічного зростання [359, с. 11] (відповідно, низькі рівні доходів населення
та низька віддача від передвиборчих видатків, небажання влади обмежувати
сукупний попит у післявиборчий період спричинили прискорення інфляції та
девальвацію

після

макроекономічної

виборів
ситуації

[360]).
вплинули:

У

цей

період

проциклічна

на

ускладнення

фіскальна

політика

(поєднання економічного зростання зі збільшенням дефіциту державного
бюджету), зростання державних запозичень, зростання грошової маси (за
низьких темпів інфляції), підвищення соціальних виплат. Тоді ж разом зі
здійсненням грошової емісії [358] було проголошено наміри уряду збільшити
соціальні доплати (за відсутності запланованих відповідних витрат у бюджеті),
що в умовах відсутності антициклічного регулювання спричинило зменшення у
2005 р. темпів економічного зростання. Отже, можемо стверджувати про
прояви опортуністичних політичних циклів, яким були властиві збільшення
обсягів ВВП, видатків державного бюджету та пропозиції грошової маси перед
виборами, із подальшим «рестрикційним коригуванням економічної політики»,
коли експансійна економічна політика впливала на динаміку реального сектору
економіки, не обмежуючись монетарними заходами [359, с. 10]. При цьому,
спостерігався вплив виборчої кампанії на динаміку ВВП, проте за відсутності
післявиборчої рестрикційної фази. Відповідно, якщо збільшення грошової маси
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відбувалося переважно у передвиборчий період, то перевищення бюджетних
видатків над надходженнями було властивим для періодів як до, так і після
проведення політичних виборів [359, с. 11].
Отже, українській політиці розглядуваного періоду притаманні окремі
прояви раціонально-опортуністичної (або фіскальної) моделі політичних
ділових циклів. Тобто, уряд проводив стимулюючу фіскальну політику 53 ,
спрямовану на економічне зростання, що водночас збільшувало дефіцит
державного бюджету, обсяг державних позик на внутрішньому та зовнішньому
ринках і спричиняло зростання обсягів грошової маси. Паралельно, за низьких
темпів інфляції збільшувалися соціальні трансферти, розмір заробітної плати,
пенсій, що спричиняло подальші очікування суспільства від суб’єктів
прийняття рішень. У такій ситуації, після виборів, для компенсування виборчих
видатків, велику частину яких становили саме бюджетні видатки, спрямовані
на реалізацію популістських програм, зменшувалися бюджетні видатки, проте
збільшувалися бюджетні запозичення та податки. Отже, українськими вченими
доведено вплив політичних виборів на видатки українського бюджету із
підвищенням рівня оподаткування та збільшенням інфляції у післявиборчому
періоді [68, с. 16–17]. У таблиці 3.3 наведено показники економічного розвитку
України, які безпосередньо стосувалися проявів відповідної циклічності.
Як стверджують вчені, певною мірою дії урядів було спричинено
президентськими виборами 2004 р. та 2010 р., парламентськими виборами
2002 р., березня 2006 р. та вересня 2007 р.
З одного боку, за логікою традиційного політичного бізнес-циклу після
виборів 2006 р. та 2007 р. проведення рестрикційної фіскальної політики у
межах політико-економічного циклу, так само як зниження показника інфляції,
було б логічним, проте, з іншого боку, в умовах конкурентного політичного
режиму в Україні намагання втримати або здобути підтримку виборців
спричиняло

використання

механізмів

короткострокового

покращення

53
Або, як вказано, використовує фіскальну експансію, яка впливає на «покращення оцінки суспільством
його купівельної спроможності» [74, с. 163].
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добробуту населення із нехтуванням потреб реформування економічної
системи. На збільшення рівня інфляції вплинули збільшення соціальних виплат
перед виборами, спекулятивне підвищення цін на продовольчі товари,
зменшення надходжень капіталу, а також витрати великих коштів на вибори.
Таблиця 3.3

Зміни у доходах до державного
бюджету
(% до попереднього року)

Видатки державного бюджету,
млн грн

Дефіцит (профіцит) державного
бюджету, млн грн

Питома вага видатків на соц.
захист і соц. забезпечення (%
зведеного бюджету)

105,9
109,2
105,2

125,8
106,1
99,4

34806,1
37199б0
42525,0

106,8
114,3

31154,6 33170,0 106,5
35530,15 107,1

-697,3
680,7
-1119,4

12,4
15,0
20,9

109,6
112,1

108,2
112,3

55076,9
70337,8

129,5
127,7

56120,0
79471,5

1043,1
10216,5

17,09
18,9

102,7
107,3

110,3
111,6

105330,2 149,7
133463,6 126,7

112975,9 142,2
137062,9 121,3

7945,6
3788,1

28,0
25,1*

107,9

116,6

165942,1 124,3

174235,9 127,1

9812,5

32,0*

84,12
103,7

112,3
109,1

225320
1,36
267451,9 118,7
9

2423570 139,09
323556,2 133,5

16143
56104,2
1

-

Зміни у видатках державного
бюджету
(% до попереднього року)

Доходи до державного
бюжету, млн грн

2000
2001
2002
(парламентські
вибори)
2003
2004
(президентські
вибори)
2005
2006
(парламентські
вибори)
2007
(парламентські
вибори)
2009
2010
(президентські
вибори)

Індекс споживчих цін (% до
попереднього року)

Рік

Темп зростання реального ВВП
(% до попереднього року)

Показники економічного розвитку України, 2001–2010 рр.

157,9
141,6
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Джерело: Грабинська І., Миронович Ю. Ділові політичні цикли у сучасній ринковій
економіці. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.13. С. 167.
Примітка. * Можемо помітити, що ці показники суттєво перевищують планові,
оскільки, враховуючи парламентські вибори, зокрема позачергові вибори 2007 р., видатки на
соціальний захист було збільшено (у 2006 р. із 24% до 25%, у 2007 р. із 22% до 32% від
видатків зведеного бюджету) протягом бюджетного періоду шляхом внесення змін до
законодавства.

Водночас, для збалансованого бюджету суттєвим було уникнення
популізму, пов’язаного зі збільшенням соціальних виплат, у яких були
зацікавлені насамперед орієнтовані на виборчу діяльність політики: і прем’єрміністр, і президент, і представники опозиції. Задля зменшення інфляції, яка
передувала економічній рецесії 2008–2009 рр., потрібним був антиінфляційний
пакет заходів (у тому числі, приведення динаміки грошових виплат у
відповідність до продуктивності праці, раціоналізація державних витрат,
замість популістських заходів). Експерти наводили такі можливі у докризовому
періоді антиінфляційні заходи, як жорстка грошово-кредитна політика і
ревальвація національної валюти, усунення бар’єрів для імпорту тощо. Але, на
думку економістів, «починати потрібно з визначення причин і характеру
інфляційних процесів і, відповідно, пропонувати не просто заходи, а їх
визначену послідовність» [113]. До того ж, у середньо- та довгостроковій
перспективі необхідними були інституціональні та структурні реформи,
підвищення прозорості структури власності, запровадження цільової допомоги
незаможним. Проте антиінфляційна політика уряду у ситуації частих виборів
(на відміну від країн, де такі заходи можливі внаслідок «післявиборчого»
кредиту довіри виборців до уряду) проводитися не могла. У досліджуваному
періоді кроки уряду, пропозиції президента стосовно зменшення бюджетного
дефіциту, стримування споживчого попиту супроводжувалися пропозицією
підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії, що провокувало
зростання інфляційних очікувань і індексу споживчих цін. Представники Партії
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регіонів, пропонуючи відповідні законопроекти, також прагнули здобути
підтримку малозабезпечених верств населення54.
Отже, аналізуючи вибір методів антициклічного регулювання, варто
враховувати, що, з одного боку, фіскальна та монетарна політика спрямовані на
досягнення макроекономічної рівноваги, з іншого боку, їх механізми можуть
використовуватися суб’єктами для отримання політичної ренти. При цьому, у
передвиборчі періоди в Україні спостерігається підпорядкування першої цілі
другій. Зокрема, бюджетна політика залежить не лише від потреб коригування
економічних показників, зумовлених циклічністю економічного розвитку, а і
від прагнень суб’єктів державного регулювання досягти у певному періоді тих
показників, які дозволяють отримувати їм політичну ренту. Оскільки бюджетна
політика стосується регулювання державних доходів та видатків та, водночас,
регулювання циклічності економічного розвитку шляхом накопичення ресурсів
у періоди економічного зростання та витрачання ресурсів у періоди рецесії, то
її негативними наслідками, зумовленими політичним опортунізмом, вважаємо:
– великі обсяги державного перерозподілу доходів через бюджет, що
перешкоджало економічному зростанню,
– обсяги та спосіб розподілу бюджетних видатків, зокрема, високі
соціальні видатки, які спричинили інфляцію, а також структурні деформації в
економіці внаслідок низького рівня капітальних видатків,
– бюджетний дефіцит як наслідок невідповідності рівня бюджетного
накопичення і витрачання фазам економічного циклу.
Зокрема, враховуючи те, що на економічне зростання впливає сальдо
державного бюджету, структура державних видатків і податків, рівень доходів
та видатків уряду, – високий рівень бюджетного дефіциту та великі обсяги
бюджетних видатків уповільнювали економічне зростання. В цілому, існує
пряма залежність між розміром держави, який визначається питомою вагою у
ВВП фінансових ресурсів, які перерозподіляються через т. зв. розширений
54
Наприклад, пропозиція індексувати заощадження вкладників Ощадбанку СРСР спричинила б борг у
328 млрд грн, а вимога Партії регіонів відновлення пільг для матерів із дітьми до 3 років потребувала виплати
6,73 млрд грн [267].
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бюджет уряду 55 , де враховано зведений бюджет та позабюджетні фонди
соціального страхування, та темпами економічного зростання. Способом
державного перерозподілу доходів є бюджетно-фінансове регулювання,
надання соціальних виплат у грошовому та негрошовому вимірі, а також
надання послуг. Грошові соціальні виплати, здійснення яких регулюється
законодавством, доповнені соціальними трансфертами у формі податкових
знижок. За класичною теорією, раціональний (нерівномірний) розподіл
обмежених ресурсів здійснюється за допомогою ринкових механізмів до того
моменту, поки перерозподіл ресурсів не може покращити економічне
становище одного економічного суб’єкта, не погіршуючи становища інших. А
за неокласичною теорією, ефективність досягається шляхом державного
перерозподілу доходів, внаслідок якого приріст отриманого доходу одних є
більшим, ніж втрата доходу іншими. Але ідея про такий спосіб максимізації
загальної корисності є сумнівною через необхідність врахування способів
перерозподілу доходів, коли максимізація доходу та загальної корисності
спричиняє їх зниження у наступному періоді. Сприятливою для економічного
зростання є ситуація, коли обсяг коштів, які перерозподіляє держава, не
перевищує 20% від ВВП [262, с. 154]. Видатки розширеного бюджету у 1999 р.
становили 35,9% ВВП, а у 2008 р. – 46,1% [262, с. 154]. Якщо подивитися на
дані, наведені у таблиці 3.4, можемо бачити, що навіть видатки зведеного
бюджету, не враховуючи позабюджетні фонди, у період із 2005 р. по 2010 р.
перебували у межах 31,4–34,9% від ВВП.
Таблиця 3.4
Показники ВВП та видатків Зведеного бюджету України, 1996–2010 рр.
Рік
1
1996

Видатки Зведеного бюджету
всього, млн грн
% до ВВП*
2
34182,8

Номінальний ВВП
(млн грн)

3
41,9

4
81519

Реальний
ВВП (зміна у
%)
5
-10,0

55
В українському законодавстві поняття розширеного бюджету не використовується, проте є
представленим у дослідженнях [114; 169].
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Продовж. табл. 3.4
1
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2
34313,0
31195,7
34820,9
48148,6
55528,0
60318,9
75792,5
101415,5
141698,8
175284,4
226035,7
309216,2
307399,4
377842,8

3
36,8
30,4
26,7
28,3
27,2
26,7
28,4
29,4
32,1
32,2
31,4
32,6
33,7
34,9

4
93365
102593
130442
170070
204190
225810
267344
345113
441452
544153
720731
948056
913345
1082569

5
-3,0
-1,9
-0,2
5,9
9,2
5,2
9,5
12,1
3,0
7,4
7,6
2,3
-14,8
4,1

Джерело: Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави :
національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. Київ : НВЦ НБУВ, 2009. 687 с.
Примітка. * Обчислено автором.

Варто зауважити, що велика частина видатків (6,5% із 10,2% від ВВП, на
які у 2008 р., порівняно із 1999 р, було збільшено розширені видатки уряду
[262, с. 154]) припадала на видатки Пенсійного фонду (які становили 15,8%
ВВП у 2008 р., порівняно із 9,3% у 1999 р.56).
До того ж, оскільки існує пряма залежність між темпами економічного
зростання та розміром державних видатків, великі соціальні виплати, для
здійснення яких відбувалося, зокрема, підвищення податків, негативно
впливали на інвестування, заощадження, зайнятість та продуктивність [169].
Натомість, для сприяння економічному зростанню потрібно було не
збільшувати бюджетні видатки, а підвищувати їх ефективність, спрямовуючи
на розвиток інфраструктури, а також на виплату боргових зобов’язань, що у
довгостроковому періоді сприятиме розвитку економіки та економічному
зростанню.

56
У 1999 р. 6% видатків державного бюджету було виділено на фінансування Пенсійного фонду, а у
2005–2008 рр. до 45% видатків ПФ фінансувалося за рахунок державного бюджету [262, с. 154–155].
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Приділимо увагу питанню збереження протягом тривалого періоду
великої частки бюджетних видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення (загалом видатками соціального спрямування або видатками на
соціальну сферу є видатки на освіту, духовний та фізичний розвиток, охорону
здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення) в умовах невисоких
показників видатків на економічний розвиток. Невідповідність заходів
державного регулювання потребам економічного розвитку посилила прояви
економічної рецесії у країні внаслідок наявних структурних деформацій в
економіці і при цьому ускладнила подолання її наслідків, у результаті
спрямування зменшених надходжень до бюджету не у капітальні інвестиції та
на виплату зовнішнього боргу, що сприяло б зменшенню бюджетного дефіциту
та економічному зростанню, а на соціальні програми, які дозволяли
мінімізувати зовнішні прояви рецесії у короткостроковому періоді. Наступна
таблиця показує тенденцію до збільшення видатків державного бюджету у
2005–2010 рр. із суттєвим зростанням видатків на 2010 р. напередодні
президентських виборів.
Таблиця 3.5
Видатки Державного бюджету України57, 2005–2010 рр., млн грн
Рік
1
Видатки
Загальнодержав-ні
функції
Оборона
Громадський порядок,
безпека та судова
влада
Економічна діяльність
57

2005
2
89614,8

2006
3
102957,7

2007
4
129599,3

2008
5
182376,5

2009
2010
6
7
180257,1 225822,5

11980,5

14165,2

16906,6

21769,5

24850,4

34694,3

6041,0
10142,2

6400,7
12583,2

9416,5
18315,7

11733,0
24871,1

9663,3
24159,2

11347,1
28570,7

14041,3

20425,7

29748,8

38693,0

33294,3

28570,7

В Україні державний бюджет є планом «формування та використання фінансових ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду» [17, ст. 2].
Відповідно, доходи бюджету – «податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі,
справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання
адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ)», а витрати – «видатки бюджету, надання
кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних
паперів» [17, ст. 2].
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Продовж. табл. 3.5
1

2

Охорона
навколишнього
природного
середовища
Житлово-комунальне
господарство
Охорона здоров’я
Духовний та
фізичний розвиток
Освіта
Соціальний захист та
соціальне
забезпечення

3

4

981,1

1306,9

1809,1

2230,2

5

1824,3

6

2292,7

7

110,0

180,7

723,8

444,0

270,6

844,4

3508,1
1273,7

4099,7
1389,6

6321,0
1987,7

7365,5
2917,6

7535,0
3216,7

8759,0
5165,5

9932,8
31604,2

12122,1
30284,0

15149,7
29220,3

21554,3
50798,3

23925,7
51517,6

28807,5
69311,3

Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осауленка ;
Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 55-58.

На рис. 3.1 наочно показано динаміку зміни видатків за бюджетними
статтями, зокрема, суттєве збільшення видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення у досліджуваному періоді.

Рис. 3.1 Видатки державного бюджету, 2005–2010 рр., млн грн*
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Примітка. * За даними: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред.
О. Г. Осауленка ; Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 55-58.

У наступній таблиці покажемо розподіл видатків на соціальну сферу за
бюджетними статтями і їх частки у видатках державного бюджету.
Таблиця 3.6
Видатки Державного бюджету України на соціальну сферу, 2002–2010 рр.
Рік

Видатки Охорона
державздоров’я,
ного
млн грн
бюджету,
млн грн

Духовний
та
фізичний
розвиток,
млн грн

Освіта,
млн грн

Соціальний
захист та
соціальне
забезпечення,
млн грн

Видатки
державного
бюджету
на
соціальну сферу
млн грн Частка у
видатках
державного
бюджету

2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010

35409,5
89614,8
102957,7
129599,3
182376,5
180257,1
225822,5

424,8
1273,7
1389,6
1987,7
2917,6
3216,7
5165,5

4988,9
9932,8
12122,1
15149,7
21554,3
23925,7
28807,5

7222,5
31604,2
30284,0
29220,3
50798,3
51517,6
69311,3

14218,5
46318,8
47895,4
52678,7
82635,7
86195,0
112043,
3

1582,3
3508,1
4099,7
6321,0
7365,5
7535,0
8759,0

0,4
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5

Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осауленка ;
Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 55-58. Частки
обчислено автором.

Дані таблиці 3.6 показують збереження протягом кризових років частки
видатків на соціальну сферу на рівні 50% від видатків державного бюджету.
При цьому, порівняно з іншими статтями соціальних видатків, бюджетна
стаття соціального захисту та соціального забезпечення була фінансована на
суттєво вищому рівні. Зауважимо, що перед президентськими виборами 2004
р. частка видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення становила
близько 19% зведеного бюджету і впродовж наступних електоральних циклів
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відбувалося стрімке зростання «соціальної компоненти» видатків державного
бюджету (в 2007 р. вона становила більше 30% [74, с. 167]). Відповідне
збільшення державних видатків у 2004 р. (41,6%) не могло бути обґрунтоване
темпами зростання реального ВВП (12,1%) [74, с. 167].
За логікою політико-ділової циклічності, така політика потребувала у
передвиборчому періоді антиінфляційних заходів. Твердження урядовців про
відсутність стимулів для інфляції, коли «збільшення бюджетних видатків не
може негативно вплинути на стабільність цін, оскільки фінансування
державних видатків відбувається не за рахунок додаткової емісії, а за рахунок
зростання реального доходу» [74, с. 167], було спростовано зростанням
індексу споживчих цін, подальшим уповільнення темпів економічного
зростання та зростанням показників інфляції у післявиборчому періоді (у 2005
р. показник економічного зростання становив 102,7%, показник інфляції
становив 10,3%).
Для подальшого аналізу приділимо увагу видаткам на соціальний захист
та соціальне забезпечення із обчисленням їх частки у сукупних видатках
державного бюджету та у бюджетних видатках на соціальну сферу. Ці дані
наведено у таблиці 3.7.
Таблиця 3.7
Показники видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у
Державному бюджеті України відносно сукупних видатків державного
бюджету та видатків на соціальну сферу (без врахування міжбюджетних
трансфертів), 2002–2010 рр.
рік

Видатки
державного
бюджету,
млн грн

1
2
2002 35409,5

Видатки на
соціальну
сферу, млн
грн

Видатки на соціальний захист та соціальне
забезпечення

3
14218,5

4
7222,5

млн грн

Частка у видатках
державного
бюджету
5
0,20

Частка у
бюджетних
видатках на
соціальну сферу
6
0,51
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Продовж табл. 3.7
1
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2
89614,8
102957,7
129599,3
182376,5
180257,1
225822,5

3
46318,8
47895,4
52678,7
82635,7
86195,0
112043,3

4
31604,2
30284,0
29220,3
50798,3
51517,6
69311,3

5
0,35
0,29
0,23
0,28
0,29
0,31

6
0,68
0,63
0,56
0,62
0,60
0,62

Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осауленка ;
Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 55–58. Частки
обчислено автором.

Отже, можемо побачити постійне зростання у досліджуваному періоді як
номінальних

показників

видатків

на

соціальний

захист

та

соціальне

забезпечення, так і збільшення їх частки у структурі бюджетних видатків,
зокрема, видатків на соціальну сферу. Несуттєве зменшення відповідних
показників у 2007 р. пояснюємо тим, що парламентські вибори 2007 р. були
позачерговими. У бюджеті на цей рік було заплановано зменшення соціальних
виплат (виплат за народження дитини, пенсій працюючим пенсіонерам), тому у
травні 2007 р. уряд оголосив про наміри збільшити зарплати на 40% і пенсії на
33% та, відповідно, розробив законопроект про зміни до бюджету, які
передбачали збільшення соціальних виплат, що спричинило збільшення витрат
державного бюджету на 4,8 млрд грн. Внаслідок цього було суттєво знижено
темпи зростання реальних доходів населення, темпи зростання заробітної
плати, зросли темпи інфляції. Через емісію відбулося зростання споживчого
попиту, проте обсяги товарної пропозиції не змінилися. Оскільки збільшення
соціальних виплат з бюджету спричинило зростання споживчих цін, помітним є
зв’язок зростання темпів інфляції зі зростанням бюджетних витрат на соціальну
допомогу.
Показово, що найнижчою була частка видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення у структурі бюджетних видатків на соціальну сферу у
2007 р., проте у 2005 р., напередодні парламентських виборів 2006 р., та,
починаючи з 2008 р., вона збільшувалась (рис. 3.2).

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010
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Рис. 3.2 Зміна частки видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у
структурі бюджетних видатків на соціальну сферу, 2007–2010 рр.
Ще одним аспектом, якому ми приділимо увагу, є співвідношення
видатків соціального спрямування із видатками Зведеного, Державного та
місцевого бюджетів України у 2005–2009 рр. Відповідні дані наведено у
таблиці 3.8.
Таблиця 3.8
Частка видатків соціального спрямування (на соціально-культурну
сферу) у структурі видатків Зведеного, Державного та місцевого бюджетів
України, 2005–2009 рр., %
Рік

Частка видатків
соціального
спрямування (на
соціально-культурну
сферу) у зведеному
бюджеті
1

2005

2
60,5

Частка видатків
соціального
спрямування (на
соціально-культурну
сферу) у
державному
бюджеті
3
41,0

Частка видатків
соціального
спрямування (на
соціальнокультурну сферу)
у місцевих
бюджетах
4
73,5
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Продовж. табл. 3.8
1
2006
2007
2008
2009

2
56,6
55,4
57,1
62,0

3
46,5
40,6
45,3
47,8

4
71,0
75,2
74,0
82,0

Джерело: Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2009 рік / Щербина
І. Ф., Рудик А. Ю., Зубенко В. В., Самчинська І. В. ; Інститут бюджету та соціальноекономічних досліджень, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. Київ :
[б. в.], 2009. С. 82.

Для наочного відображення даних наведемо рис. 3.3, на якому чітко
показано перевищення видатків соціального спрямування місцевих бюджетів
над аналогічними видатками державного бюджету, приблизно на 70-80%.
Як помітно на рис. 3.3, протягом 2005–2009 рр. частка видатків
соціального спрямування у місцевих бюджетах суттєво перевищувала частку у
державному бюджеті. В цілому, якщо у 2005–2009 рр. у структурі видатків
державного бюджету соціальні видатки становили 40,6–47,8% від бюджетних
видатків, то у структурі місцевих видатків їх рівень у 2009 р. становив 82%
[18, с. 83] (за рахунок отримання вразливими верствами населення державних
гарантій на охорону здоров’я та освіту із місцевих бюджетів). Також
тенденційним для міжбюджетних відносин виступав перерозподіл витрат
місцевих бюджетів між споживчими та інвестиційними субвенціями на
користь споживчих [2, с. 37].
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Рис. 3.3 Частка видатків соціального спрямування (на соціально-культурну
сферу) у структурі видатків Зведеного, Державного та Місцевого бюджетів
України, 2005–2009 рр., %*
Примітка. * За даними таблиці 3.8.

Отже, високий рівень фіскального вилучення коштів на потреби
споживання, коли у 2008 р. видатки Зведеного бюджету України зросли на
36,8% (у 2007 р. – на 29,0%), видатки соціального спрямування – на 60,2% (у
2007 р. – на 16%) 58 , посилив кризові явища економіці. Водночас капітальні
видатки збільшилися лише на 6,4% (у 2007 р. – на 57,7%), відтак фіскальна
політика стримувала інвестиційні процеси, так зване нагромадження зовнішніх
зобов’язань (зовнішніх запозичень вітчизняних суб’єктів господарювання), які
сприяли евальвації гривні та її подальшій девальвації тощо [103, с. 151–152].
Таке

переструктурування

опортуністичної

поведінки

бюджетних
суб’єктів

видатків

відповідного

виступало

проявом

перерозподілу,

коли

збільшення номінальних доходів частини виборців у короткостроковому
58

Загалом обсяг видатків на сферу соціального захисту та соціального забезпечення суттєво перевищує
ту їх частину, яку вказано у Зведеному бюджеті України за видатковою статтею «Соціальний захист та
соціальне забезпечення», оскільки видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення містяться у кожній з
видаткових статей бюджету (відповідно до функціональної класифікації видатків). Тобто, до їх реального
обсягу входять ті, що обліковуються за іншими видатковими статтями бюджету (такими, як: «Загальнодержавні
видатки», «Освіта» та інші), але спрямовуються на вирішення окремих питань у сфері соціального захисту та
соціального забезпечення [259, с. 79].
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періоді перешкоджало структурному реформуванню економіки. У цьому
контексті зауважимо, що у попередньому періоді для оцінки ефективності
економічної динаміки використовували переважно показники «фінансового
наповнення фіскальної сфери» [101]. Відповідно, структурні, макроекономічні
диспропорції економічного розвитку, «посилення ризиків дестабілізації» [101]
не привертали уваги держави.
Щоб пояснити роль обсягів цих видатків у контексті дослідження обсягів
державного перерозподілу доходів через бюджет, покажемо графічно тенденції
зміни у 2005–2010 рр. видатків державного бюджету на соціальний захист та
соціальне забезпечення порівняно із обсягами ВВП та доходами державного
бюджету.

Рис. 3.4 Тенденції зміни ВВП, доходів державного бюджету та видатків
державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення, 2005–
2010 рр., млрд грн*
Примітка. * За даними: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред.
О. Г. Осауленка ; Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 54–58.

Як наочно представлено на рис. 3.4, якщо у 2005–2007 рр. видатки
державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення
перебували приблизно на одному рівні, то із 2007 р. вони стрімко зростали (за
три роки більше, ніж удвічі). У досліджуваному періоді короткострокове
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збільшення внутрішнього попиту за рахунок підвищення виплат населенню
спричиняло інфляцію, яка знецінювала виплати, сприяла високим кредитним
ставкам, зумовлювала індексацію доходів населення, що у подальшому
збільшувало бюджетні видатки. Водночас підвищення виплат населенню
спричинило потребу у зростанні бюджетних надходжень. У 2005 р. податковий
тиск було збільшено, що дозволило фінансувати державні видатки. Але
надходження від приватизації, продажу «Криворіжсталі», за рахунок якої міг
бути профінансований бюджетний дефіцит, використовувалися у великих
обсягах на виплати з соціального забезпечення. А сальдо доходів та видатків і
зведеного, і державного бюджету залишалося від’ємним.
Отже, попри те, що сутність антициклічного бюджетного регулювання
полягає насамперед у формуванні профіциту бюджету у періоди економічного
зростання, в Україні під час економічного зростання зі збереженням тенденції
до зростання ВВП у 2003 р. – першій половині 2008 р. мав місце дефіцит
державного бюджету. Якщо зіставити показники зміни реального ВВП та
сальдо доходів та видатків зведеного бюджету (таблиця 3.9), тенденція до
збільшення накопичень у періоди економічного спаду відсутня. Це підкріплює
твердження про опортуністичну поведінку суб’єктів формування бюджетної
політики, проявом якої виступало збільшення бюджетних видатків в умовах,
коли економічна ситуація дозволяла їх зменшувати, обмежуючи у періоди
економічного зростання сукупний попит.
Таблиця 3.9
Показники реального ВВП України та сальдо доходів і видатків Зведеного
бюджету України, 1996–2012 рр.
Рік
1
1996
1997
1998

Реальний ВВП (зміна Сальдо доходів та видатків
у %)
зведеного бюджету, % до ВВП
2
3
-10,0
-4,9
-3,0
-6,6
-1,9
-2,2
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Продовж. табл. 3.9
1
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2
-0,2
5,9
9,2
5,2
9,5
12,1
3,0
7,4
7,6
2,3
-14,8
4,1
5,2
0,2

3
-1,5
0,6
-0,3
0,7
-0,2
-3,2
-1,8
-0,7
-1,1
-1,5
-4,1
-6,0
-1,8
-3,6

Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осауленка ;
Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 54-58.

Показовою є тенденція розглянутих змін, представлена графічно на рис.
3.5.

Рис. 3.5 Тенденції змін реального ВВП України та сальдо доходів і
видатків Зведеного бюджету України, 1996–2012 рр.
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Бачимо, що після 2003 р., навіть у періоди економічного зростання,
сальдо доходів та видатків зведеного бюджету залишалося від’ємне. При
цьому, у 2008–2010 рр. його показники стрімко знижувалися. Темпи зростання
ВВП та зміни сальдо доходів та видатків державного бюджету показано у
таблиці 3.10.
Таблиця 3.10
Показники ВВП та сальдо доходів та видатків Державного бюджету
України, 1996–2012 рр.
Рік

Номінальний
ВВП (млн грн)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

81519
93365
102593
130442
170070
204190
225810
267344
345113
441452
544153
720731
948056
913345
1082569
1302079
1408889

Реальний ВВП Сальдо доходів та видатків
(зміна у %)
державного бюджету
всього, млн грн % до ВВП
-10,0
-3976,0
-4,9
-3,0
-6303,0
-6,8
-1,9
-2113,7
-2,1
-0,2
-1965,3
-1,5
5,9
697,3
0,4
9,2
-680,6
-0,3
5,2
1119,4
0,5
9,5
-1043,1
-0,4
12,1
-10216,5
-3,0
3,0
-7945,7
-1,8
7,4
-3776,7
-0,7
7,6
-9812,5
-1,4
2,3
-12500,7
-1,3
-14,8
-35517,2
-3,9
4,1
-64265,5
-5,9
5,2
-23557,6
-1,8
0,2
-53387,4
-3,8

Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осауленка ;
Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 54-58.

Наведені дані показують тенденцію, аналогічну попередньо розглянутій.
Відповідно, на рис. 3.6 унаочнено тенденції спаду у 2008–2010 рр.
1) номінальному вигляді представлено дані на рис. 3.7. Тенденції зміни
ВВП у 2008–2010 рр. зберігалися, втім, зіставляючи рис. 3.6 та рис. 3.7, можемо
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помітити, наскільки суттєвим є зростання номінального ВВП у докризовий та
післякризовий періоди, що контрастує із хвилеподібними змінами реального
ВВП.

Рис. 3.6 Зміна показників реального ВВП та сальдо доходів та видатків
Державного бюджету України, 1996–2012 рр.
У номінальному вигляді представлено дані на рис. 3.7. Тенденції зміни
ВВП у 2008–2010 рр. зберігалися, втім, зіставляючи рис. 3.6 та рис. 3.7, можемо
помітити, наскільки суттєвим є зростання номінального ВВП у докризовий та
післякризовий періоди, що контрастує із хвилеподібними змінами реального
ВВП.
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Рис. 3.7 Динаміка зміни показників номінального ВВП та сальдо доходів та
видатків Державного бюджету України, 1996–2012 рр.
У контексті розгляду ролі бюджетної політики у регулюванні циклічності
економічного

розвитку

можемо

помітити

її

неефективність

через

невідповідність рівня бюджетного накопичення та витрачання (а саме –
формування профіциту та дефіциту бюджету) фазам економічного циклу. Така
невідповідність навіть у періоди економічного зростання виступила наслідком
політичного опортунізму у бюджетній політиці. Вибір способу антициклічного
регулювання залежав від мети суб’єктів, якою може бути досягнення
економічної рівноваги або прагнення переобрання, що і спричиняло фіскальне
маніпулювання, яке негативно впливало на розвиток економіки, що, зокрема,
виступило передумовою посилення проявів фінансово-економічної кризи 2008–
2009 рр. в Україні.
В цілому, певною мірою, системні та структурні диспропорції в
українській економіці зумовлені попередніми діями рентоорієнтованих урядів.
До того ж, варто сказати про неузгодженість фіскальної політики із
монетарною,

спрямованою

на

стримування

темпів

інфляції

(всупереч

незбалансованості внутрішнього попиту та пропозиції). Політично зумовлені
перешкоди системному реформуванню економіки були пов’язані із виборчою
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діяльністю суб’єктів прийняття рішень, невідповідністю між їх соціальними
орієнтирами та показниками економічного зростання, небажання вжити
непопулярних

заходів

та

неможливість

їх

реалізації

в

умовах

неконсолідованості політичних сил, які перебували при владі, а також
посилення політизації державної економічної політики із 2007 р., до ознак якої
відносять: а) підпорядкування економічної політики вирішенню поточних
питань, політичним цілям, б) «перетворення встановлення та забезпечення
соціальних нормативів на предмет політичних змагань, що перешкоджає
коректному визначенню економічної обґрунтованості їх розмірів, перебудові
системи соціального захисту, збалансуванню завдань соціального захисту та
економічного розвитку в бюджетній політиці», в) політизацію процесу
визначення

розміру

соціальних

видатків,

г)

використання

політики

ціноутворення на ринках природних монополій [103, с. 154] як інструменту
політичної конкуренції.
Показники економічного розвитку України і у докризовий період
економічного зростання 2000 р. – початку 2008 р., і у період економічної рецесії
показували тенденцію до збереження високого рівня розподілених державою
коштів зі зростанням бюджетних видатків та збільшенням державного боргу.
Відтак орієнтація політичних суб’єктів на виборчу діяльність та здійснення
ними фіскального маніпулювання підсилили вплив світової фінансовоекономічної кризи на показники фінансового та реального секторів української
економіки.

3.3 Соціально-економічні прояви та наслідки економічної рецесії

Великі обсяги українського експорту та дешеві кредити у попередні роки
сприяли
показники

наповненню

бюджету

бюджетних

витрат

та,
на

відповідно, уможливлювали
соціальну

сферу.

високі

Виникнення
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макроекономічних диспропорцій, зростання короткострокових зовнішніх
запозичень, погіршення сальдо зовнішньої торгівлі, зростання темпів інфляції у
2007–2008 рр. [101] не призвели до зменшення бюджетних видатків на
соціальний захист. Спричинені виборчими кампаніями 2004–2006 рр. додаткові
соціальні

зобов’язання

зумовили

збільшення

видатків

державного

консолідованого бюджету на соціальний захист у 2,6 раза [262, с. 278]. Проте
тривало зниження частки капітальних видатків.
Посилення уваги до соціальної політики внаслідок невідповідності
показників

соціального

розвитку

показникам

економічного

зростання

відбувалося із 2004–2005 рр., прояви чого присутні «як в офіційних державних
документах та [...] діях державної влади, так і в програмних документах та
публічній активності [...] політичних сил» [101]. Проявом так званого
антагонізму «між завданнями економічного та соціального розвитку» є
сприйняття

соціальної

політики

як

засобу

«пом’якшення

негативних

соціальних наслідків активного розвитку ринкової економіки» та «задоволення
потреб суспільства» [101] за рахунок фіскального обмеження можливостей
розвитку

економіки.

Наслідками

виступили

обмеження

інвестиційної

діяльності, обмеження фінансування інноваційного розвитку, перешкоджання
створенню сприятливих умов розвитку приватного бізнесу. Недоліками
розвитку соціальної сфери, які негативно вплинули на економічний розвиток,
були низький рівень оплати праці, надмірна витратність соціальної сфери,
пов’язана із нереформованістю системи управління, відтоком робочої сили,
відсутністю механізмів цільового надання соціальних послуг [311, с. 147].
Відсутність чіткого зв’язку між економічною динамікою та зростанням
споживчого попиту (внаслідок надмірної частки соціальних трансфертів та
регіональної і професійної диференціації доходів) призвела до сегментації
споживчого попиту та зростання інфляції, а також переважання споживчого
кредитування (якому надавали перевагу банки) над інвестиційним [101].
Недостатнім соціальним ефектом економічного розвитку виступили
низькі показники ВВП, обчислені за паритетом купівельної спроможності. У
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Великобританії, Німеччині, Франції він перевищував український у 4 рази [311,
с. 146–147]. Водночас соціальні стандарти в Україні були набагато нижчими,
порівняно зі стандартами у країнах ЄС [311, с. 147].
Починаючи з 2003 р. темпи зростання соціальних виплат перевищували
темпи зростання заробітної плати (які зросли у 2,4 та 2,2 раза, відповідно
[156]), при цьому темпи інфляції у період до 2007 р. не були швидкими.
Зростання розмірів номінальних доходів, починаючи із 2000 р., та зростання
реальних доходів у 2000–2008 рр., що випереджало як темпи зростання ВВП,
так і споживчі витрати, потребує розгляду через структуру доходів населення.
За статистичними даними у 2007 р., напередодні фінансово-економічної кризи,
як і у попередньому періоді, тенденція була такою, що близько 44,5% доходу
громадян країни становила заробітна плата, 43,7% – соціальні виплати, 9% –
прибутки від бізнесової діяльності і 3% – від власності [156].
Якщо розглядати показники доходів населення у докризовому періоді,
наведені у таблиці 3.11 та графічно відображені на рис. 3.8, то помітно, що
обсяги соціальної допомоги та інші одержані поточні трансферти наближалися
до обсягів заробітної плати, а обсяги соціальної допомоги і соціальні
трансферти в натурі становили близько 40% від доходів населення.
Таблиця 3.11
Доходи населення України, 2003–2007 рр., млн грн
Роки

2003

2004

2005

2006

Заробітна плата
Прибуток та змішаний дохід
Доходи від власності
(одержані)
Соціальні допомоги та інші
одержані поточні трансферти
У тому числі:
соціальні допомоги
інші поточні трансферти
соціальні трансферти в натурі
Доходи населення

94608
36330
6706

117227
43828
8337

160621
58404
11072

206473
72388
14617

Березень
2007
19436
3679
1254

78028

104849

151307

185831

18354

35318
8281
34429
21567 2

52035
11500
41314
274241

84617
12545
54145
381404

103251
-*
- **
479309

9900
1283
7171
42723
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Джерело: Матіс Ю. Наочна ілюстрація соціалістичного устрою в Україні. Економічна
правда. 31 липня 2007. URL: http://www.epravda.com.ua/columns/2007/07/31/146907/ (дата
звернення: 23.04.2015).
Примітки:

1. * Дані не наведено.
2. ** У цитованому джерелі дані не наведено.

Рис. 3.8 Структура доходів населення України, 2003–2006 рр.
Наприклад, доходи від підприємницької діяльності становили у 2008 р.
5,6% загальних доходів. У таблиці 3.11 бачимо, що розміри доходів від
заробітної плати у досліджуваному періоді сягали половини доходів лише у
2007 р. (50,6%). Досягнення аналогічного рівня після невеликого зменшення у
2008–2011 рр. відбулося у 2012 р. (50,9%) та 2013 р. (50,8%) [272].
Детально дані про структуру доходів домогосподарств, що дасть нам
уявлення про середні доходи населення у 2007–2008 рр., порівняно з
попередніми періодами, наведено у таблиці 3.12.
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Таблиця 3.12
Структура сукупних ресурсів домогосподарств
Роки
Сукупні ресурси в середньому за
місяць у розрахунку на одне
домогосподарство, грн
Грошові доходи
- оплата праці
- доходи від підприємницької
діяльності та самозяйнятості
- доходи від продажу
сільськогосподарської продукції
- пенсії, стипендії, соціальні
допомоги, надані готівкою*
- грошова допомога від родичів,
інших осіб та інші грошові доходи
Вартість спожитої продукції,
отриманої з особистого підсобного
господарства та від самозаготівель
Пільги та субсидії безготівкові на
оплату житлово-комунальних
послуг, електроенергії, палива
Пільги безготівкові на оплату
товарів та послуг з охорони
здоров’я, туристичних послуг,
путівок на бази відпочинку тощо,
на оплату послуг транспорту,
зв’язку
Інші надходження

1999
332,0

2004
911,8

2005
1321,4

2006
1611,7

2007
2012,1

2008
2892,8

63,8
34,1
2,6

85,1
45,2
4,4

86,4
46,0
4,9

87,6
48,4
4,6

89,0
50,6
5,2

87,9
49,4
5,3

3,8

4,8

4,6

3,8

3,6

3,3

16,2

22,2

24,0

23,7

23,0

23,1

7,1

8,5

6,9

7,1

6,6

6,8

23,0

7,0

6,0

5,4

4,8

4,0

3,7

0,9

0,5

0,6

0,7

0,5

0,9

0,9

0,6

0,6

0,5

0,5

8,6

6,1

6,5

5,8

5,0

7,1

Джерело: Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999–2003) / Держкомстат
України.

URL:

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/strukt_res2006_u.htm

(дата

звернення: 23.04.2015).
Примітка. * Починаючи з 2002 р. – з урахуванням субсидій на відшкодування витрат
для придбання скрапленого газу та палива, наданих готівкою.

Можемо побачити, що у структурі грошових доходів пенсії, стипендії,
соціальні допомоги, надані готівкою, до 2008 р. сягали половини обсягу
доходів від оплати праці, а із 2009 р. перевищували 50% від їх обсягу.
Причому співвідношення на користь соціальних виплат у подальшому
зростало.
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Необхідність

реформування

системи

соціальних

нарахувань, яка

стосувалася наявності тіньової економіки та відповідних виплат заробітної
плати [2, с. 61], була безпосередньо пов’язана як із потребою реформування
системи соціального захисту, так і з проведенням пенсійної реформи.
Солідарна

система

пенсійного

забезпечення

в

Україні

базується

на

фіскальному перерозподілі ресурсів, при цьому підвищення розмірів пенсій
перевищувало зростання фонду оплати праці [311, с 208]. Отже, дефіцит
бюджету Пенсійного фонду покривав державний бюджет, коли у 2007 р. такі
дотації становили 25% Пенсійного фонду, водночас на формування бюджету
Пенсійного фонду негативно впливала «тіньова зайнятість» та «тіньова оплата
праці» [311, с. 207]. За даними 2008 р. в Україні внаслідок високого
податкового тиску на заробітний фонд щорічно 310 млрд грн заробітної плати
видавали «у конвертах» [312] (у «тінь» йшло 40% фонду оплати праці), що
негативно

впливало

на

загальнодержавні

макроекономічні

показники,

привабливість вітчизняного ринку праці, соціальний захист населення [312]. І
хоч вчасне ухвалення бюджету Пенсійного фонду та підвищення коефіцієнта
трудового стажу сприяло виконанню передвиборчих обіцянок БЮТ стосовно
справедливого пенсійного забезпечення, проте не були запроваджені прозорі,
уніфіковані і справедливі принципи нарахування пенсій. Відповідно, як
стверджували фахівці, шляхами розвитку ситуації стало впровадження
накопичувальної системи пенсійного страхування та системи добровільного
пенсійного страхування [311, с. 211]. Відповідно, пенсійна реформа вимагала
інвестиційного використання коштів фондів, розробки механізму гарантування
пенсійних внесків, поєднання елементів державного і приватного пенсійного
забезпечення, недержавного добровільного пенсійного страхування.
Отже, у липні 2008 р., перед початком фінансової кризи, частка
соціальної допомоги та інших трансфертів у структурі доходів населення
становила 41,0%, за частки заробітної плати 43,9% [171]. Навіть за зростання
темпів

інфляції

спрямованість,

для
коли

бюджетної
суттєво

політики

збільшені

властивою

доходи

була

соціальна

державного

бюджету
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спрямовувалися на фінансування соціальних виплат. Відповідно, на початок
світової фінансово-економічної кризи в Україні зростання номінальних доходів
населення перевищувало зростання реальних доходів унаслідок урядових
видатків. Дані про реальні доходи у 2008 р. та роках, які передували кризі,
наведено у таблиці 3.13.
В цілому, для визначення реальних доходів населення обчислюють індекс
споживчих цін, який показує вплив рівня споживчих цін на рівень життя
населення. За Законом України «Про індексацію грошових доходів населення»
індексом споживчих цін є показник, що характеризує динаміку загального
рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого
споживання

[231].

Відповідно,

реальна

заробітна

плата

визначається

співвідношенням номінальної заробітної плати (мінус податки та обов’язкові
платежі) до індексу споживчих цін. У 2000–2009 рр. відбувалося уповільнення
зростання показників і номінальної, і реальної заробітної плати. Водночас
темпи зростання номінальних показників заробітної плати до 2009 р.
випереджали темпи зростання ВВП. Незважаючи на те, що протягом періоду
2004–2009 рр. постійно зростала частка бюджетних видатків на соціальні
потреби, соціальний захист і соціальне забезпечення, у цей період відбувалося
падіння індексу реальної заробітної плати [311, с. 162] внаслідок інфляції.
Таблиця 3.13
Доходи населення України, 2002–2009 рр.
Рік
Реальний
наявний дохід,
у % до
попереднього
року

2002
118,0

2003
109,1

2004
119,6

2005
123,9

2006
111,8

2007
114,8

2008 2009
107,6 90,0

Джерела: Доходи населення. Архів за 2002 рік / Державна служба статистики
України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2002/gdn/ dvn/arh_dvn2002.html (дата
звернення: 23.04.2015); Доходи населення. Архів за 2003 рік / Державна служба статистики

20
України.

URL:

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2003/gdn/dvn/arh_dvn2003.html

(дата

звернення: 23.04.2015); Доходи населення. Архів за 2004 рік / Державна служба статистики
України.

URL:

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2004/gdn/dvn/arh_dvn2004.html

звернення: 23.04.2015); Доходи населення. Архів
статистики

за

2005

рік

/

Державна

(дата
служба

України.

URL:

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/gdn/dvn/arh_dvn2005.html

(дата

звернення:

23.04.2015); Доходи та витрати населення України. Архів за 2006 рік / Державна служба
статистики

України.

URL:

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2006/gdn/dvn/arh_dvn2006.html

(дата

звернення:

23.04.2015); Доходи та витрати населення України. Архів за 2007 рік / Державна служба
статистики

України.

URL:

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/gdn/dvn/arh_dvn2007.html

(дата

звернення:

23.04.2015); Доходи та витрати населення України. Архів за 2008 рік / Державна служба
статистики

України.

URL:

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2008/gdn/dvn/arh_

dvn

2008.html (дата звернення: 23.04.2015); Доходи та витрати населення України. Архів за 2009
рік

/

Державна

служба

статистики

України.

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2009/gdn/dvn/arh_dvn2009.html

(дата

URL:
звернення:

23.04.2015).

У такому контексті, для аналізу показників варто звернути увагу на
державні соціальні стандарти, базовим з яких в Україні є прожитковий мінімум.
За Конституцією України, громадяни мають право на соціальний захист, пенсії
та інші види соціальних виплат та допомоги, які забезпечують рівень життя, не
нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом [127, ст. 46].
Відповідно,

його

розмір

використовується

для

встановлення

розмірів

мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, стипендій, допомоги у разі
безробіття, соціальної допомоги, інших соціальних виплат. У Законі України
«Про прожитковий мінімум»59 вказано, що він застосовується для 1) загальної
Закон України «Про прожитковий мінімум» ухвалено у 1999 р. [237], зі змінами до нього від 2005 р.,
2006 р., 2007 р., 2008 р., 2012 р., 2017 р. Нормативними актами, за якими здійснюється його розрахунок, після
прийняття закону виступили «Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які
належать до основних соціальних і демографічних груп населення», затверджені наказом Мінпраці,
Мінекономіки та Держкомстату України від 17.05.2000 [229], виходячи з наборів продуктів харчування,
мінімальних наборів непродовольчих товарів та послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів від
14.04.2000 [230], відповідні накази «Про внесення змін до Методики визначення прожиткового мінімуму на
одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення» від 11.10.2005
59
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оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики
та розроблення окремих державних соціальних програм; 2) встановлення
розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком,
визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги
у разі безробіття, а також стипендій та інших соціальних виплат, виходячи з
вимог Конституції України та законів України; 3) визначення права на
призначення соціальної допомоги; 4) визначення державних соціальних
гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони
здоров’я, освіти, соціального обслуговування та інших; 5) встановлення
величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 6) формування
Державного бюджету України та місцевих бюджетів [237]. Варто зауважити,
що в Україні застосовується комбінований метод розрахунку прожиткового
мінімуму, де враховано вартість мінімального продовольчого кошика,
збільшену на фіксовану частку (40%) витрат на мінімально необхідні
непродовольчі товари та послуги, що занижує вартісне вираження споживчого
кошика [356, с. 70–71]. Проте мінімальні гарантії мають поширюватися не лише
на фізичні, а й соціальні та культурні потреби людини [69, с. 8], що не було
враховано у способі обрахунку прожиткового мінімуму в Україні60. При цьому,
соціальні стандарти було штучно занижено, і перегляд прожиткового мінімуму
у 2008 р. було здійснено без врахування інфляції, що негативно вплинуло на
рівень бідності у країні [262, с. 270]. Система розрахунку рівня забезпечення
прожиткового мінімуму залишалася непрозорою, що приводило до збереження
низького рівня соціальних виплат. Упродовж тривалого періоду в Україні
розмір мінімальних соціальних гарантій, як і розмірів соціальної допомоги, був
меншим за розмір прожиткового мінімуму. Низьку мінімальну заробітну плату
в Україні спричиняли особливості її розрахунку. Варто звернути увагу на
перевищення розміру прожиткового мінімуму над розміром мінімальної
[222] та від 13.01.2014 [223], наказ «Про затвердження методики визначення прожиткового мінімум» від
03.02.2017 [228].
60
Європейська статистична комісія для визначення розміру прожиткового мінімуму використовує
метод медіанного доходу та оцінює рівень бідності в країнах ЄС як величину, що дорівнює половині
медіанного доходу населення країни. Об’єктом соціального захисту є населення, доходи якого є нижчими, ніж
половина медіанного доходу [356, с. 70].
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заробітної плати до 2009 р., попри те, що відповідно до вимог Європейської
соціальної хартії мінімальна заробітна плата має становити понад 2,5 розміру
прожиткового рівня [249]. Аби уникнути цих недоліків, варто замінити
нормативний метод розрахунку (який визначається за фактичною вартістю
споживчих товарів і послуг), встановлений законом «Про прожитковий
мінімум», на нормативно-статистичний (за яким обсяг та склад продуктів
харчування визначаються за часткою у загальних витратах), який показує
переваги, порівняно також зі статистичним, суб’єктивним, медіанним, методом
умовних розрахунків або ресурсним методом [342, с. 195 ].
Отже, необхідним виступав перегляд та удосконалення способів
розрахунку мінімальних соціальних стандартів, із урахуванням інфляції для
збереження купівельної спроможності населення з мінімальним рівнем доходів.
Варто зауважити, що збільшення прожиткового мінімуму не супроводжувалося
пропорційним збільшенням мінімальної заробітної плати, водночас, як свідчать
дані таблиці 3.14, темпи зростання середньомісячної заробітної плати
випереджали теми зростання прожиткового мінімуму.
Таблиця 3.14
Показники заробітної плати та соціальні стандарти, 2000–2008 рр.
2000
розмір мінімальної заробітної плати, 118
грн/міс. (за грудень)
розмір
прожиткового
мінімуму, 287
грн/міс. (за грудень)
розмір середньомісячної заробітної 230
плати, грн/міс.

2005
332

2006
400

2007
460

2008
605

2009
744

453

505

568

669

744

806

1041

1351

1806

1906

Джерело: Ревко А. М. Купівельна спроможність заробітної плати як базис розвитку
людського потенціалу. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. Серія
Економіка. Вип. 1 (42). С. 291.

За формальним критерієм, із 2000 р. кількість населення, доходи якого
були нижчими за прожитковий мінімум, стрімко зменшувалася. Зміна
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динаміки купівельної спроможності середньої заробітної плати в Україні у
2000–2007 рр. свідчить про збільшення показників купівельної спроможності,
спричинене випередженням зростання середньої заробітної плати, порівняно зі
зростанням

прожиткового

мінімуму.

При

цьому,

темпи

зростання

прожиткового мінімуму та індексу споживчих цін у 2001–2007 рр., якщо
аналізувати дані, наведені у таблиці 3.15, були однакові.
Таблиця 3.15
Темпи зростання розміру прожиткового мінімуму та індексу споживчих
цін, 2001–2008 рр.
Рік

Темпи зростання
прожиткового мінімуму, у %
до попереднього періоду
115,2
109,9
100,0
105,9
116,8
109,6
111,8
117,2

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Індекс споживчих цін, у
%
112,0
100,8
105,2
109,0
113,5
109,1
112,8
125,6

Джерело: Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави :
національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. Київ : НВЦ НБУВ, 2009. С. 280.

Враховуючи номінальне перевищення середньої заробітної плати над
прожитковим мінімумом (у березні 2007 р. в 2,3 раза), як і низькі офіційні
показники безробіття (на рівні 2.8% працездатного населення у 2007 р.) [156],
у передкризовому періоді збереження рівня соціальних виплат вважалося
політично зумовленим.
Варто зауважити, що напередодні фінансово-економічної кризи 94,2%
громадян негативно оцінювали економічну ситуацію у країні, 39,4%
стверджували про зниження рівня їх добробуту, 18,2% стверджували про
істотне зниження [99]. У структурі сукупних витрат переважали витрати на
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продукти харчування (у період 1999–2007 рр. – 51,4–64,2%, у 2008 р. – 48,9%,
у 2009–2013 рр. – понад 50%) [271].
Водночас, якщо у контексті нашого дослідження розглядати витрати на
соціальну сферу в цілому, то варто звернути увагу, що у період 2002–2013 рр.
витрати на охорону здоров’я становили від 2,5 до 3,4%, витрати на освіту 1,1–
1,4% [272].
У грудні 2008 р. більшість населення України відчула наслідки
фінансово-економічної кризи: 33% більшою мірою та 46% певною мірою (не
відчули на собі наслідків кризи 16,5%) [313]. Найбільшою мірою відчутним
було загальне зниження рівня життя (для 64% опитаних), зростання цін на
житлово-комунальні послуги (53%), зменшення заробітної плати (27%) та
несвоєчасна виплата зарплат, пенсій, стипендій (21%). Неможливість
отримати у банку свої депозити зазначили 16% опитаних, розплатитися за
кредитом – 13%, купити валюту – 11% [313]. Втратили роботу 10%,
відправлені у примусову відпустку 10%, 9% працювали за скороченим часом.
Були обмежені соціальні виплати на місці роботи у 7% опитаних [313].
Побоювання громадян, пов’язані із кризою, на початку стосувалися зростання
цiн на продукти та предмети найпершої необхідності (59%), зменшення
заробiткiв, зниження рiвня життя (49%), затримки зарплат, пенсiй та стипендій
(35%), втрати роботи (31%) [313]. Для порівняння наведемо інші дані у
таблиці 3.16, які показують тенденцію до зростання кількості осіб, які відчули
вплив фінансової та економічної кризи.
Таблиця 3.16
Відчутність впливу фінансової та економічної кризи для громадян
України, у %

Так
Ні
Важко відповісти

грудень 2008
73,8
19,1
7,2

березень 2009
83,2
13,2
3,6
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Джерело: Відповіді на запитання: Чи відчутним для Вас є вплив фінансової та
економічної кризи? : Соціологічні опитування / Український центр економічних і політичних
досліджень імені Олександра Разумкова. URL: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=407
(дата звернення: 06.07.2012).

Як показано у таблиці 3.16, наслідки фінансово-економічної кризи для
власного добробуту переважна більшість громадян, за даними опитувань,
відчула як на початку економічної рецесії, так і у період депресії. І оскільки
відповідні показники зростали, кількість тих громадян, які вважали, що дії
влади поглиблюють кризу, в середньому перевищувала 50%. Поясненням
виступила переконаність понад 47% опитаних у тому, що дії влади спрямовано
на підтримку великого капіталу [37].
У 2008 р. 31% визначали себе як представників «нижчого» соціального
класу 61 . Враховуючи те, що перед початком фінансової кризи мінімум 28%
громадян вважали пріоритетною підтримку непрацездатних громадян за
рахунок бюджетних витрат (якщо врахувати, що 12,1% не відповіли на
запитання, то кількість потенційних прильників становила 40,1% [54]),
політичні суб’єкти могли орієнтуватися на цю частину населення як електорат,
потенційно зацікавлений у збільшенні видатків держави на соціальне
забезпечення.
Проект

коаліційного

договору

БЮТ

і

НУ–НС

2007

р. містив

неконкретизовані наміри «забезпечення умов реалізації людського потенціалу
України відповідно до європейських стандартів», «встановлення оптимального
співвідношення форм власності й організаційних моделей господарювання»
[113]. У соціальній сфері планувалася «інвентаризація пільг і їх адресність,
створення чіткої системи соціальних стандартів, відмова від практики
ухвалення законів, що встановлюють пільги або соцвиплати, не забезпечені
можливостями

держбюджету»

[113].

Декларування

прем’єр-міністром

Ю. Тимошенко (після чергової парламентської кризи та створення у грудні
2008 р. нової коаліції у ВР) обіцянок про те, що «нова парламентська коаліція
61

50,7% – «середнього», 1,7% – «вищого», 16,6% не змогли відповісти [62].
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ініціює ухвалення законодавства, яке забезпечить фінанси на соціальні виплати,
та ухвалить закони про посилення кримінальної відповідальності за невиплату,
або затримку виплат пенсій, зарплат, стипендій, та незаконне звільнення з
роботи» [286], свідчило про намагання і надалі використовувати потенційно
привабливі для виборців соціальні гасла. Так, насамперед було передбачено
збільшення номінального обсягу соціальних виплат, що, відповідно, не сприяло
підвищенню доходів населення та формуванню середнього класу, спричиняючи
водночас інфляцію. До того ж, емісія для виконання соціальних зобов’язань та
індексація інфляції урядом Тимошенко на початку 2008 р. призвели до
зростання споживчих цін.
Високі соціальні видатки бюджету напередодні економічної кризи
виступали предметом критики уряду з боку Центрального банку, Раду якого
очолював П. Порошенко; і, в цілому, урядова політика зумовлювала відповідну
критику з боку Президента України, що посилювало політичне протистояння.
Враховуючи зниження темпів приросту ВВП у першій половині 2008 р.,
президент звернув увагу на «нераціональне використання бюджетних засобів» і
«неправильну політику ведення бюджетних розтрат» [216] та вимагав
коригування бюджетної політики, фінансування державних програм, коли
спрямування коштів у національну економіку зменшить темпи падіння ВВП. А
згодом, у жовтні 2008 р., чинником фінансової кризи В. Ющенко назвав
«слабку бюджетну політику», непродуману соціальну політику, яка посилила
інфляційні тенденції, і зростання соціальних видатків на 41–43%, коли реальне
підвищення заробітної плати за 8 місяців 2008 р. становило 11,2%, а соціальної
допомоги – 9,5%, що було найнижчими показниками із 2000–2001 рр. [367].
Водночас варто зважати, що у травні 2008 р. В. Ющенко казав про необхідність
«збільшити розміри соціальних виплат по догляду за дитиною до трьох років,
допомоги малозабезпеченим і багатодітним родинам» та, контексті «вирішення
проблеми забезпечення українських громадян доступним житлом, Президент
закликав депутатів підтримати указ від 8 листопада 2007 р. і допомогти розвити
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його положення, зокрема, які допоможуть зменшити вартість житла, і
збільшити обсяги його будівництва в 3-4 рази щорічно» [383].
Перешкодами розвитку соціальної сфери у досліджуваному періоді
виступили:

невідповідність

соціальних

видатків

темпам

економічного

зростання, нереформованість системи надання пільг та визначення соціальних
стандартів, низький рівень економічної активності населення, пов’язаний,
певним чином, із відсутністю стимулів до економічної діяльності, поширення
зайнятості у неформальному секторі економіки, зокрема, в особистих
селянських господарствах, що разом із великим розміром тіньового сектору
економіки негативно впливало на пенсійні внески працюючого населення.
Отже, необхідним у соціальній сфері виступало зменшення обсягів видатків
бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення та розвиток цільових
програм (із чіткою пріоритизацією видатків, визначенням об’єктів державної
підтримки, а також монетизацією пільг, адресною соціальною допомогою),
розвиток приватно-державного партнерства в умовах високого рівня видатків
на пенсійне забезпечення, сприяння зростанню доходів населення, зокрема,
заробітної плати, реформування пенсійної системи.
Таким чином, економічна ситуація, яка склалася у 2008–2009 рр.,
вплинула на зміну показників соціальної сфери та, відповідно, зумовила певні
очікування від влади, які у ситуації фінансово-економічної кризи найбільшою
мірою пов’язані із бюджетними виплатами, зменшенням рівня інфляції та
безробіття, діями, спрямованими на мінімізацію кризових явищ (що у
досліджуваному періоді відповідало і політичній культурі суспільства, і
прагненню уряду отримувати політичну ренту). Отже, зважаючи на динаміку
соціально-економічних показників, у 2008 р. соціальні обіцянки уряду та
популістські рішення могли виступити способом отримання політичної ренти у
вигляді підтримки суттєвої частини виборців у 2010 р.
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Висновки до розділу 3

Вплив світової фінансової кризи на українську економіку відбувався за
наявності системних макроекономічних суперечностей, і фінансово-економічна
криза в Україні виступила не лише проявом циклічності економічного
розвитку, але і наслідком структурних деформацій в економіці, до чого призвів,
зокрема, спосіб розподілу бюджетних видатків у докризовому періоді
(спричинений,

певною

мірою,

опортуністичною

поведінкою

суб’єктів

прийняття політичних рішень у сфері бюджетного регулювання). Окрім того,
що впродовж попередніх років відбувалися зростання залежності фінансової
сфери та економічного розвитку від зовнішніх ринків, зростання від’ємного
сальдо

зовнішньої

торгівлі

та

ризиків

валютної

дестабілізації,

вихід

вітчизняних банків на зовнішні ринки запозичень, використання отриманих
кредитів для придбання імпортних кредитів та отримання іпотек, переважання
інвестування у сфери з високими темпами обігу коштів над інвестуванням у
виробництво та, водночас, погіршення умов експорту, на розвиток національної
економіки чинили вплив політичні амбіції суб’єктів прийняття відповідних
рішень. Потреби досягнення макроекономічної стабільності, пов’язані, у тому
числі, із циклічністю економічного розвитку, залежали від урядової політики,
яка була спрямована не лише на досягнення ефективних економічних
результатів у довгостроковому періоді, але і на здійснення привабливих для
електорату у короткостроковому періоді заходів. Водночас варто зазначити про
відсутність чітко окреслених політичних ділових циклів в Україні, що певною
мірою зумовлено а) частим проведенням виборчих кампаній, б) переважанням
ролі президентських виборів над парламентськими. Після парламентських
виборів 2007 р., коли представництво у Верховній Раді України отримали
Партія регіонів, «Блок Юлії Тимошенко», Блок «НАША УКРАЇНА –
НАРОДНА

САМООБОРОНА»,

Комуністична

партія

України

і

«Блок

Литвина», парламентську коаліцію було сформовано БЮТ та НУ–НС, уряд
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було сформовано БЮТ, за участю НУ–НС, представлені в органах державної
влади політичні сили розпочали конкуренцію за здобуття електоральної
підтримки своїх кандидатів на президентських виборах 2010 р. При цьому,
кожна політична партія висловлювала економічні та соціальні ініціативи, які
потенційно максимізували її підтримку. Отже, вибір антициклічних заходів
залежав від мотивації суб’єктів прийняття політичних рішень, орієнтованих на
прагнення та поведінку виборців.
Загалом структура бюджетних видатків у докризовому періоді не сприяла
конкурентоспроможності української економіки, яка залишалася орієнтованою
на сировинний експорт, із технологічною нерозвиненістю та високою
енергомісткістю виробництва. Це посилювало залежність економіки країни від
зовнішніх коливань та стало передумовою інфляції. Посиленню інфляції
сприяло і збільшення обсягів бюджетних трансфертів населенню, що
призводило до зростання платоспроможного попиту в умовах недостатніх
обсягів товарів та послуг. До того ж, великі обсяги державного перерозподілу
доходів через бюджет виступали перешкодою економічного зростання, а
наслідком невідповідності рівня бюджетного накопичення і витрачання фазам
економічного циклу виступило збільшення бюджетного дефіциту. В цілому,
фіскальне маніпулювання, зі збереженням високого рівня видатків на
соціальний захист та соціальне забезпечення, яке передувало економічній
рецесії 2008–2009 рр., не лише негативно впливало на розвиток української
економіки, перешкоджаючи проведенню структурних реформ, але і створювало
передумови для посилення наслідків фінансово-економічної кризи.
Зокрема, економічна рецесія 2008 р. посилила прояви соціальних
деформацій в українському суспільстві, які насамперед стосувалися рівня
доходів населення, розмірів соціальних стандартів, показників оплати найманої
праці, та з якими було пов’язано впровадження державної програми зайнятості,
проведення податкової, соціальної та пенсійної реформ. При цьому варто
враховувати, що фінансово-економічна криза 2008–2009 рр. вплинула не лише
на економічні та соціальні показники, а також на ставлення суспільства до
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інститутів політичної влади і суб’єктів економічного регулювання та зумовила
очікування від них певних дій.
Відповідно, прояви соціальних деформацій, зниження реальних доходів
населення, зростання показників інфляції та безробіття у досліджуваному
періоді можемо розглядати як чинники формування схильності українських
виборців підтримувати ті політичні сили, які пропонували покращення
матеріального становища у короткостроковому періоді. Отже, можемо
стверджувати, що політико-економічні передумови фінансово-економічної
кризи

2008–2009

рр.

виступили

наслідком

опортуністичної

поведінки

конкуруючих політичних суб’єктів у докризовому періоді, а соціальноекономічні наслідки кризи становили передумову опортунізму політичних
суб’єктів, орієнтованих на президентські вибори.
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РОЗДІЛ 4
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА
ВИБІР МЕТОДІВ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

4.1 Фінансово-економічна криза як чинник актуалізації проведення
економічних реформ

Першими заходами з мінімізації наслідків фінансової кризи у світі
виступили кроки з монетарного регулювання: зниження процентних ставок,
грошова емісія та спрямовані на відновлення довіри до фінансових інститутів
гарантування банківських вкладів, реструктуризація боргів, вливання капіталу
у банківську сферу, державні закупівлі фінансових активів банків. Зокрема, ряд
рішень стосовно вказаного регулювання було прийнято на саміті G-20 у
листопаді 2008 р. Не відмовляючись від монетарних заходів, країни G-20 і
надалі надавали пакети допомоги фінансовим установам. Окрім національного
фінансування

антикризових

заходів,

було

запроваджено

додаткове

кредитування міжнародними фінансовими інститутами. Суттєву роль тут
відіграло надання кредитів МВФ. І на середину 2009 р. світовий обсяг грошей
на пакети економічного стимулювання становив 2 трлн дол. США, або близько
3% світового ВВП.
Після початку економічної кризи, спричиненої фінансовою кризою, її
негативним впливом на сферу виробництва, інвестування, відтік капіталу,
обсяги експорту та ціни на сировину, показники безробіття і податкових
надходжень до державних бюджетів, а також на суми зовнішнього державного
боргу країн (валюта яких знецінилася), актуальними стали заходи фіскального
регулювання, які передбачали збільшення державних витрат та зменшення
податкових надходжень.
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В Україні фінансово-економічна криза 2008–2009 рр. показала потребу у
системних економічних реформах, спрямованих на оптимізацію використання
ресурсного потенціалу, підвищення рівня його капіталізації, впровадження
нових інструментів економічного регулювання. У такому контексті виникла
потреба формування нової економічної моделі, спрямованої на розвиток
внутрішнього попиту та зміни умов участі України у міжнародному поділі
праці, коли йдеться про експорт більш технологічної продукції, враховуючи
експортну

орієнтованість

галузей

економіки

попереднього

періоду

із

переважанням сировинного експорту. Відповідна зміна макроекономічних
параметрів у таких умовах мала б забезпечити «максимальну чутливість
економіки до чинників економічного пожвавлення» [302, с. 151].
У цій ситуації монетарну політику, на думку експертів, мало бути
підпорядковано «завданню підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
економіки на підґрунті забезпечення фінансової стабільності й максимальної
задоволеності потреб суб’єктів господарювання у фінансових ресурсах»
(шляхом ухвалення пакета регуляторних рішень, спрямованих на використання
ринкових фінансових інструментів та потенціалу конкуренції на ринку
банківських послуг, а також реформування сектору державних фінансів,
формування «сприятливого фіскального простору для бізнесу, ефективної та
децентралізованої системи державних видатків та фінансово потужного уряду»)
[302, с. 152]. Потрібним був перехід до режиму інфляційного таргетування у
середньостроковій перспективі, коли НБУ (за умови мінімізації політичного
впливу на Раду НБУ) мав можливість регулювати вартість грошей в економіці,
застосовувати механізм монетарної трансмісії для впливу на рівень інфляції і
темпи економічного зростання [86, с. 9]. У жовтні 2008 р. в одному із
запропонованих антикризових планів фінансовими заходами було названо:
запровадження «стимулів для збільшення внутрішніх інвестицій у корпоративні
цінні

папери

на

українському

фондовому

ринку»

[139],

активізацію

приватизації високоліквідних підприємств ринкового сектору економіки для
фінансування дефіциту платіжного балансу, організацію для цього відкритих

22

міжнародних аукціонів 62 . Досягненню рівноваги платіжного балансу могло
сприяти тимчасове обмеження імпорту товарів за тими позиціями, для яких
властиві високі темпи зростання, не пояснювані «звичайною ціновою
кон’юнктурою або факторами міжнародного розподілу праці» [201], що
водночас могло потягнути за собою такий наслідок, як протекціонізм.
У регуляторній політиці потрібною була спрямованість на зміну
принципу

реєстрації

приватизаційної

суб’єктів

діяльності

підприємницької

уряду,

врегулювання

діяльності,
правил

прозорості
доступу

до

відповідних даних [86, с. 9]. У секторі державних фінансів мало доцільність
формування «сприятливого фіскального простору для бізнесу, ефективної та
децентралізованої системи державних видатків та фінансово потужного уряду»
[302, с. 174]. Сприяти зменшенню дефіциту торговельного балансу України
могло забезпечення прогнозованої динаміки обмінного курсу гривні з метою
девальвації [139]. Актуальним ставало прийняття нового законодавства про
валютне регулювання, яке забезпечувало б «вільне залучення іноземних
кредитів і інвестицій в українську економіку; рівні нормативні і правові умови
для

операцій

українських

банків

–

на

кредитування,

депонування,

резервування, конвертування в українській і іноземній валютах; вільне
розпорядження іноземною валютою її власниками, включаючи здійснення
міжнародних платежів, переводів і трансфертів та інше» [139]. Іншими кроками
могли виступити надання позик банкам під заставу їх боргових паперів із
метою переходу до кредитного рефінансування економіки з боку НБУ,
запровадження нормативного управління бюджетними коштами, яке не
допускало збільшення залишку коштів на казначейському рахунку уряду, для
мінімізації обсягів державних внутрішніх позик [139]. У інвестиційній сфері
потрібною була державна політика, спрямована на створення додаткових
стимулів, враховуючи «наявність значного розпорошеного інвестиційного

62
Це, за прогнозами авторів, дало б змогу отримати у 2009 р. мінімум 5 млрд дол. доходів від
приватизації [139].
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ресурсу», тобто, спрямована, у тому числі, на «посилення інвестиційної
активності фізичних осіб» [302, с. 153].
У фіскальній сфері, на думку експертів, потрібними були такі заходи, як:
приведення

державних

зобов’язань

щодо

фінансового

забезпечення

(закріплених у законодавстві) у відповідність до фінансових можливостей
країни; запровадження середньострокового бюджетного планування, прийняття
Податкового кодексу [86, с. 9]; створення сприятливих умов оподаткування для
бізнесу,

системоутворюючих

підприємств;

фіскальна

децентралізація;

зосередження галузевих фінансів у міністерствах; орієнтація не лише на
фіскальні механізми наповнення дохідної частини бюджету, але і на залучення
альтернативних

фінансових

джерел

(у

формі

державно-приватного

партнерства, кредитування) [174, с. 7]. Суттєвим було б врахування
необхідності стимулювання розвитку дотаційних сфер економіки. У бюджетній
сфері потрібними, на думку експертів, виступили такі заходи, як відмова від
прийняття дефіцитного бюджету 63 ; зменшення видатків держбюджету «за
рахунок

скорочення

адміністративного

непродуктивних

апарату

витрат

центральної

та

держави:

місцевої

на

утримання

влади,

утримання

громадських організацій, на оборону, зменшення різниці у цінах на газ та інше»
[139] тощо. Водночас зберігалася необхідність збільшувати інвестиційні
видатки,

актуальність

яких

була

зумовлена

сировинною

орієнтацією

українського експорту та відповідною нагальністю, насамперед, структурних
реформ.
Отже, соціально-економічний розвиток у довгостроковій перспективі
потребував реформ, спрямованих на створення умов для реалізації моделі
сталого розвитку, яка забезпечила б «інтегральне поєднання економічної
ефективності,

соціальної

справедливості,

ресурсної

збалансованості

та

екобезпеки» [86, с. 9]. При цьому, йшлося про підвищення ефективності
національного виробництва, відповідний розвиток технологічної сфери,
63
Однією із пропозицій було прийняти державний бюджет на 2009 р. з профіцитом на рівні 1,5% від
обсягу ВВП України – додаткові ресурси в обсязі близько 20 млрд грн були потрібні для рефінансування
зовнішніх боргів українських банків та підприємств базових галузей промисловості [139].
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розвиток

інновацій

для

підвищення

рівня

наукоємності

економіки,

пристосування структури української економіки до світових умов, які сприяли
б конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг на світових ринках,
покращенню стандартів виробництва (у т. ч. екологічних), розвитку малого та
середнього бізнесу (який було обмежено переважно торговельною діяльністю),
оскільки, як вказували дослідники, соціально-економічна модернізація містить
три компоненти: «модернізацію державної економічної політики, модернізацію
виробничо-технологічної бази економіки та модернізацію системи соціального
захисту населення» [86, с. 9].
Відповідно, у соціальній сфері

суттєвим виступало формування

державних соціальних зобов’язань у межах можливостей державного бюджету;
підвищення ефективності бюджетних видатків, реформування системи надання
соціальних пільг (у тому числі здійснення соціальної допомоги у грошовому
вигляді), що дозволило б мінімізацію «інфляційного впливу соціальних
видатків» [101]. Перегляд системи пільг, соціальних та компенсаційних виплат
був актуальним, оскільки обсяг видатків на сферу соціального захисту та
соціального забезпечення, а також вартість пільг і соціальних послуг, як і
розмір соціальних та компенсаційних виплат, мають визначатись на основі
реальних показників і розрахунків, а не залежно від фінансових можливостей
держави чи бюджету, як зауважували дослідники [259, с. 101]. Тобто,
недоліком системи соціального захисту та соціального забезпечення, що
призводила

до

неналежного

фінансування

системи

соціальних

та

компенсаційних виплат, виступила відсутність належного обліку потенційних
одержувачів соціальних виплат (осіб, які мають право на пільги, та соціально
незахищених категорій населення) і відсутність реальних даних про вартість
надання тих або інших видів пільг. Це, у свою чергу, як стверджують
дослідники, ускладнювало впровадження уніфікованих підходів до визначення
загального обсягу видатків державного бюджету на фінансування пільг,
проведення прогнозних розрахунків потреб у відповідному бюджетному
фінансуванні [259, с. 101].
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Актуальним також виступало структурне реформування пенсійної
системи, системи освіти, охорони здоров’я, системи надання пільг для
зменшення бюджетних видатків. Зокрема, реформування пенсійної системи для
покращення ситуації з фінансуванням видатків Пенсійного фонду повинно
було передбачати розвиток трирівневої системи, обов’язкової накопичувальної
системи, недержавного пенсійного забезпечення, коли видатки бере на себе
держава, бізнес та громадяни. Слід було також підвищувати ефективність
бюджетних видатків, у тому числі за допомогою реалізації програмноцільового методу, середньострокового планування, моніторингу та оцінки
виконання бюджетних програм [2, с. 55]; реформувати систему міжбюджетних
відносин; активізувати ринок державних запозичень. Отже, перетворення у
бюджетній сфері мали бути спрямовані на скорочення державних цільових
програм, оскільки частину із них не було пов’язано із реалізацією державних
інтересів, а розподіл фінансування здійснювався непрозоро; розробку системи
середньострокового

бюджетного

планування;

здійснення

бюджетного

інвестування; перерозподілення видатків на фінансування бюджетних сфер із
врахуванням

пріоритетів

розвитку

економіки,

здійснення

реформи

міжбюджетних відносин з метою удосконалення системи розподілу витратних
та

податкових

повноважень

між

суб’єктами,

удосконалення

системи

управління державним боргом.
Системні причини посилення кризових явищ в економіці виступали
доведенням того, що для подолання її наслідків потрібними кроками були зміна
структури

виробництва,

сприяння

надходженню

інвестицій,

створення

фіскальних умов для легалізації доходів, впровадження енергозберігаючих
технологій [176, с. 140], створення сприятливих податкових умов для бізнесу
тощо. В цілому, враховуючи наведене, вихід української економіки з кризи
2008–2009 рр. потребував покращення зовнішньоекономічного середовища,
яке, зокрема, вплинуло б на зростання українського товарного експорту,
покращення показників торговельного балансу, зростання обсягу інвестицій в
економіку, зменшення іноземними банками кредитних ставок; рекапіталізації

22

банків; а також збільшення дохідної частини бюджету та відповідного
зменшення соціальних витрат. Отже, для покращення економічних показників
спостегігалася необхідність структурних реформ, стабілізації фінансового та
розвитку реального секторів економіки, зростання обсягу інвестицій, а також
виваженої фіскальної політики, де важливу роль мало відігравати прийняття
збалансованого державного бюджету.

4.2 Фіскальні механізми антикризового регулювання та принципи
формування державного бюджету: економічні передумови соціальної
спрямованості бюджетних видатків

Якщо розглядати економічні коливання 2008–2009 рр. в українській
економіці як наслідок світової фінансово-економічної кризи, варто зважати, що
у цей період в Україні відбулася монетарна криза, яку можливо було
регулювати як монетарними, так і фіскальними засобами.
Загалом, використання монетарних заходів у вигляді збільшення
грошової маси призводить до зменшення відсоткової ставки, відповідного
зростання інвестицій та зменшення безробіття. Внаслідок таких дій реальний
ВВП збільшується (у межах економічного циклу подальше зростання інфляції
призводить до поступового зменшення реального ВВП). Таким чином,
монетарними заходами з мінімізації наслідків економічної кризи може
виступати політика «дешевих грошей»: низька процентна ставка та грошова
емісія. Отже, монетарна політика як інструмент державного регулювання
спрямована на здійснення центральним банком контролю за обсягом пропозиції
грошей для встановлення цінової стабільності, сприяння економічному
зростанню, зокрема, зростанню реального обсягу ВВП, забезпечення рівня
зайнятості. Іншим методом втручання уряду в економіку з метою зменшення
коливань у межах економічних циклів та стабілізації економічної системи є
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фіскальна або бюджетно-податкова політика. Відповідно, антикризові заходи
формуються в межах антициклічного економічного регулювання, спрямованого
на зменшення негативних наслідків економічної рецесії та запобігання
«перегріву» економіки у періоди економічного піднесення. Отже, уряд як
суб’єкт економічної, зокрема фіскальної, політики може ініціювати та
ухвалювати рішення, які потенційно посилюють або мінімізують прояви
економічної циклічності, у тому числі прояви кризових фаз відповідних циклів.
При цьому, роль відіграє не лише антикризова політика держави, але і
довгострокова антициклічна державна політика, спрямована на запобігання
негативним

наслідкам

спаду

та

створення

умов

для

їх

подолання.

Інструментами фіскальної політики є доходи та витрати державного бюджету.
Фіскальна політика може бути спрямована на такі антикризові заходи, як:
збільшення державних видатків і зменшення рівня податків для збільшення
обсягів інвестицій та відповідного зменшення рівня безробіття та зростання
ВВП. За допомогою державних витрат, трансфертних виплат і оподатковування
держава регулює сукупний попит і реальний національний дохід. Стимулююча
або

розширена

фіскальна

дискреційна

політика

застосовується

для

забезпечення економічного зростання; сприяє збільшенню сукупного попиту
шляхом збільшення державних витрат та зниження податків. Стримуюча або
рестрикційна політика застосовується як антиінфляційний захід; стримує
сукупний попит шляхом зниження державних витрат і підвищення податків.
Суттєво, що фіскальна політика, як функція уряду для забезпечення
макроекономічної рівноваги, стосується стабілізації параметрів державного
бюджету (державних витрат, податків та трансфертів), регулювання сукупного
попиту, сукупної пропозиції та регулювання рівня ВВП, для стабілізації
загального рівня цін та зайнятості. Якщо розглядати таку політику в межах
економічного циклу, зниження податків сприяє зростанню обсягу інвестицій,
це, у свою чергу, сприяє зменшенню безробіття. Відповідно, зростає реальний
ВВП. Після цього відбувається збільшення податків, яке тягне за собою
зменшення інвестицій, відповідне зростання безробіття і, як наслідок,
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зменшення реального ВВП. Отже, на стабілізацію загального рівня цін,
зайнятості, як і на сукупний попит та сукупну пропозицію, повинна впливати
стабілізація параметрів державного бюджету через державні витрати, податки
та трансферти. Оскільки фіскальна політика спрямована на регулювання рівня
зайнятості та інфляції (що дозволяє вплинути на сукупний попит і, відповідно,
на товарні ринки), а також економічних коливань шляхом урядового впливу на
оподаткування, структуру та обсяг державних витрат, то, відповідно, ефективна
фіскальна політика стосується фінансового наповнення бюджету країни та
визначення бюджетних витрат. З одного боку, для сприяння економічному
зростанню варто зменшувати обсяги державного перерозподілу коштів.
Відповідно, потрібним кроком до фіскальної стабілізації виступає зменшення
державних видатків. Це збігається з потребами антициклічного регулювання в
умовах інфляції і водночас відповідає ситуації зменшення обсягів податкових
надходжень

(спричиненого

у

період

економічної

рецесії

скороченням

виробництва, зменшенням обсягів експорту, іншими чинниками). З іншого
боку, стимулююча фіскальна політика передбачає високі бюджетні видатки, у
тому числі на підвищення соціальних стандартів, і також великі субсидії, що
створює несприятливе середовище для ділової активності, призводить до
підвищення податків та розвитку тіньової економіки, спричиняє інфляцію,
негативно впливає на приватні інвестиції та, відповідно, перешкоджає
економічному зростанню. Втім, проведення жорсткої фіскальної політики,
зменшення бюджетних видатків та збільшення податків не сприяють суспільній
підтримці політичних суб'єктів. Тобто, в ситуації економічної кризи можливе
небажання політиків зменшувати видатки та підвищувати податки через
розуміння несприятливих наслідків таких дій для досягнення електорального
успіху.
Слід додати, що фінансові цикли, які є довшими, порівняно із бізнесциклами, спричинено дисбалансами у розміщенні активів, а їх регулювання
потребує як монетарних, так і фіскальних заходів. Зокрема, стримувати
розвиток дисбалансів та долати їх наслідки може підвищення вимог до резервів
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та ліквідності банків у період економічного буму. Формуючи бюджетну
політику,

необхідно

враховувати

ризики,

пов’язані

із

потенційними

фінансовими циклами та необхідністю погашення державою банківських
боргів. Якщо попередні кризи виникали зі зростанням інфляції і центральні
банки, відповідно, проводили політику, яка призводила до рецесій, після чого
економіка починала зростати, то світова криза 2007–2009 рр. почалась у період
стабільної інфляції, отже, центральні банки її не помітили. Засобами подолання
такої кризи могло бути збільшення бюджетних видатків у межах фіскальної
політики або пом’якшена монетарна політика. Враховуючи необхідне подальше
відновлення балансів банків, компаній та домогосподарств, сприятливим
виступало надання державних гарантій банкам, націоналізація фінансових
інститутів; для стабілізації фінансового сектору потрібною була заміна частини
приватного боргу державним боргом, тобто, акцентування уваги на бюджетних,
а не монетарних заходах антикризового регулювання.
Водночас слід зважати на те, що вибір відповідних методів повинен
залежати від особливостей розвитку конкретної економіки. Загалом у сфері
бюджетної політики, в умовах зниження надходжень до державного бюджету,
спричиненого кризовими явищами, можливим є, з одного боку, обмеження
бюджетних видатків, паралельно зі зростанням ефективності їх використання, а
з іншого, збільшення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення
паралельно зі стимулюванням внутрішнього попиту. Такий спосіб, як
регулювання соціальних державних видатків, у тому числі спрямованих на
подолання негативних соціальних наслідків економічного спаду, відіграє
суттєву роль у мінімізації проявів і подоланні наслідків такої кризи. Заходами у
сфері соціальної політики у цей період, як правило, є підтримка зайнятості,
податкові стимули, збільшення соціальних виплат та інше.
Обрання

українським

урядом

фіскальних

засобів

економічного

регулювання в умовах монетарної кризи зумовлює потребу розглянути питання
вибору, здійсненого орієнтованими на президентські перегони суб’єктами
прийняття рішень. Зауважимо, що в умовах реалізації фіскальної моделі
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політичного бізнес-циклу уряд перед виборами прагне проводити експансійну
фіскальну політику для створення у виборців враження їх кращої купівельної
спроможності. Способом здійснення такої політики, зокрема у період
економічної рецесії, коли реальні доходи населення зменшуються,

є

підвищення урядом соціальних стандартів. Водночас темпи інфляції є
низькими, а обсяги соціальних трансфертів, заробітна плата та пенсії є
високими. Відповідно, внаслідок цього збільшується дефіцит державного
бюджету, обсяг державних позик на внутрішньому та зовнішньому ринках та
обсяги грошової маси. Нагадаємо, що реалізація подібних програм спричиняє
потребу після виборів зменшувати бюджетні видатки і збільшувати бюджетні
запозичення та податки. Втім, оскільки у досліджуваному періоді в Україні
орієнтація на президентські вибори переважала, то ані після парламентських
виборів 2006 р., ані після виборів 2007 р. макроекономічні показники не
змінилися відповідно до логіки циклу, а тенденції до збільшення бюджетного
дефіциту, державного боргу, за незмінно високого рівня соціальних виплат,
зберігалися. Отже, уряд проводив проциклічну фіскальну політику, коли
економічне зростання відбувалося зі збільшенням бюджетного дефіциту,
внутрішніми і зовнішніми запозиченнями держави, грошовою емісією і
водночас підвищенням заробітної плати та пенсій [360].
Водночас у докризовому періоді не використовувалися фіскальні
механізми, орієнтовані на стримування темпів економічного зростання, що
дозволило б знизити рівень інфляції. Натомість здійснюване урядом
стимулювання сукупного попиту та/або пропозиції як результати стимулюючої
фіскальної політики мали ефектом збільшення інфляції. Чинником послаблення
курсу національної валюти після початку кризи, у тому числі, на думку
представників Центрального банку (ЦБ), виступила бюджетна політика уряду,
зокрема те, що у період економічного піднесення у країні не було створено
Стабілізаційного

фонду.

Декларування

антиінфляційної

політики

як

пріоритетної сфери урядової діяльності у 2008 р. не супроводжувалося
вилученням обігових коштів та державними запозиченнями на внутрішньому
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ринку, а також обмеженням державного дефіциту, захистом конкуренції,
стимулюванням імпорту, розвитком фінансового сектору з метою зростання
заощаджень, які б зменшили сукупний попит або збільшили сукупну
пропозицію та зменшили інфляцію. До того ж, непрозорість у вигляді
оприлюднення нижчих прогнозів інфляції зменшувала можливості регулювати
інфляційні очікування та, відповідно, здійснювати антиінфляційну політику.
Таблиця 4.1
Показники економічного розвитку, 2006–2009 рр.

Реальний приріст або зниження ВВП (зміна у %
до попереднього року)
Інфляція, дефлятор ВВП (зміна у %)
Прямі іноземні інвестиції, чистий притік капіталу
(баланс платежів) (млрд. дол. США)
Офіційний рівень безробіття, %
Споживання (зміна у %)
Сальдо доходів та видатків державного бюджету
(як показник дефіциту державного бюджету), %
до ВВП

2006
7,4

2007
7,6

2008
2,3

2009
-14,8

14,8
5,604

22,7
9,891

29,2
10,913

13,64
4,816

2,7
12,4
-0,7

2,3
13,6
-1,4

3,0
9,0
-1,3

1,9
-12,2
-3,9

Джерело: Основні показники економічного розвитку / Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/file/link/ 219251/file/Tab08.doc
(дата звернення: 12.07.2018).

Використовуючи дані таблиці 4.1, розглянемо ситуацію 2007–2009 рр.,
коли реальний приріст ВВП (у % до переднього року) становив 7,6%, 2,3%,
14,8%, відповідно, показуючи тенденцію до стрімкого зниження у 2007–
2009 рр. Сальдо доходів та видатків державного бюджету (у відсотках до
ВВП) свідчило про переважання видаткової частини бюджету і становило 1,4%, 1,3%, -3,9%, у 2007 р., 2008 р. та 2009 р., відповідно. Якщо державний
гарантійний борг зростав із 12,4% до 35,4% (до ВВП), то зовнішній борг у
2007– 2009 рр. становив 58,6%, 83,6%, 90,8%. Обсяг грошової маси у періоді
2006–2010 рр. збільшився вдвічі, тривало зростання заробітної плати та
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пенсій. Показник інфляції у 2006 р. становив 14,8%, у 2007 р. – 22,7%, у 2008
р. – 29,2%, у 2009 р. – 13,6%. Отже, бачимо тенденцію до його зменшення у
2009 р., порівняно з показником 2008 р., втім, за збереження її високого рівня.
Таким чином, дослідження цього періоду потребує врахування складності
вибору методів антикризового регулювання в умовах високих темпів інфляції.
У

період

економічного

піднесення

або

«прегріву

економіки»

українському уряду варто було проводити задля зниження темпів інфляції
стримуючу фіскальну політику (засобами якої є зменшення державних витрат
та трансфертів, і збільшення податків), що спричинило б зниження сукупного
попиту та пропозиції і, таким чином, могло уповільнити інфляцію. Отже, з
одного боку, в умовах інфляції мало сенс проводити стримуючу або
рестрикційну фіскальну політику, яка передбачала зменшення державних
видатків та підвищення податків для досягнення позитивного сальдо бюджету,
що водночас призвел б до скорочення виробництва. З іншого боку, економічна
ситуація у другій половині 2008–2009 рр. потребувала протилежних заходів
стимулюючої фіскальної політики, а саме: зростання соціальних видатків та
зменшення оподаткування для зниження темпів падіння виробництва та
відновлення темпів зростання ВВП. Відповідно, перебування економіки
України у фазі депресії або економічної кризи виступило причиною для
експансійної фіскальної політики уряду, сутність якої – у стимулюванні
державою в особі уряду сукупного попиту та/або сукупної пропозиції шляхом
збільшення обсягу державних закупівель товарів і послуг, зниження податків
та підвищення трансфертів. Ці заходи, як і так звані податкові видатки (у
межах стимулюючої фіскальної політики у вигляді субсидій та пільг з
непрямих податків, спрямованих на стимулювання руху капіталу чи робочої
сили через зменшення оподаткування [67; 176, с. 141], що призводить до
зменшення обсягу сплачуваних суб’єктом оподаткування податків), могли
стимулювати інвестування, знизити рівень безробіття, спричинити зростання
ВВП, сукупного виробництва та сукупного попиту. Проте стимулююча
фіскальна політика, спрямована на зростання обсягу державних закупівель
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товарів та послуг для подальшого зростання ВВП, мала недоліки через те, що
зростання державних витрат спричиняло потребу у грошах на фінансовому
ринку. Відповідно, на ринку позик зростав попит, що призводило до
підвищення банками відсоткових ставок, а внаслідок високих відсоткових
ставок за кредитами зменшувався обсяг інвестицій в економіку.
Отже, складність вибору методів економічного регулювання полягала у
тому, що за високих темпів інфляції доцільно проводити рестрикційну
політику, а в умовах економічної кризи – стимулюючу політику. Варто
враховувати, що стимулююча фіскальна політика передбачає високі бюджетні
видатки, у тому числі на підвищення соціальних стандартів і великі субсидії,
що створює несприятливе середовище для ділової активності, призводить до
підвищення податків та розвитку тіньової економіки, спричиняє інфляцію,
негативно впливає на приватні інвестиції та, відповідно, перешкоджає
економічному зростанню. Втім, проведення у досліджуваному періоді жорсткої
фіскальної політики, зменшення бюджетних видатків та збільшення податків не
сприяли б суспільній підтримці політичних суб’єктів. У деяких країнах
стримуюча фіскальна політика, спрямована на розв’язання питання скорочення
дефіциту державного бюджету, не має негативних наслідків для її суб’єктів
[391], проте непопулярну фіскальну політику проводять лише «сильні та
популярні» [128, с. 27] уряди. Досвід Литви, Латвії та Естонії (де напередодні
виникнення фінансово-економічної кризи, як і в Україні, проводилася
експансійна фіскальна політика) зі здійсненням рестрикційної фіскальної
політики у кризовий період 64 показав не лише покращення економічних
показників, але і успіх політичних сил, які виступили її суб’єктами65. Натомість
в Україні у період політичного протистояння та низьких рейтингів уряд не
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У період кризи 2008–2009 рр. фіскальну політику країн ЦСЄ, як і України, було ускладнено відтоком
капіталу, збільшенням ризиків [128, с. 24; 438, с. 18], а також зменшенням надходжень від імпорту,
внутрішнього споживання, що вплинуло на зниження надходжень від ПДВ та надходжень від прибутку
підприємств [128, с. 24; 537, с. 16].
65
Зокрема, у Латвії правляче політичне об’єднання «Єдність» здобуло перемогу на парламентських
виборах 2010 р. та 2011 р; у Естонії правляча партія на парламентських виборах 2011 р. також збільшила свою
підтримку, на відміну від Литви, де у 2012 р. відбулася зміна правлячої коаліції [128, с. 26].
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наважувався на проведення політики, потенційно непопулярної серед більшості
виборців.
Більше того, у передвиборчій ситуації пріоритетним було досягнення
економічного зростання, яке зумовлювало інфляцію. Але попри необхідність
ефективного використання бюджетних ресурсів та фіскальної стабілізації для
його досягнення, зберігався великий обсяг коштів, які перерозподіляла
держава. Іншими словами, фіскальна стабілізація залежала від зменшення
державних видатків. Це збігалося і з потребами антициклічного регулювання в
умовах інфляції, і, водночас, відповідало ситуації зменшення обсягів
податкових надходжень, спричиненого скороченням виробництва, зниженням
обсягів експорту, іншими чинниками.
У такому контексті, складність фіскальної політики у період фінансовоекономічної

кризи

становила

зумовлена

зниженням

показників

ВВП,

зростанням державного боргу необхідність збільшення бюджетних надходжень
і одночасне зниження податків для зростання виробництва. Проте зниження
рівня податків як спосіб стимулюючої фіскальної політики у ситуації
бюджетного дефіциту, великих обсягів боргових зобов’язань держави було
нераціональним з економічної точки зору. Водночас прагнення наповнити
бюджет за рахунок підвищення податків в умовах скорочення обсягів
податкових надходжень (внаслідок зменшення обсягів імпорту та експорту,
скорочення виробництва тощо) могло призвести лише до зростання сектору
тіньової економіки, негативно вплинути на бізнес-клімат, інвестиційну
діяльність, спричинити подальше скорочення податкових надходжень. Отже,
для збалансованої фіскальної політики та формування бездефіцитного
державного бюджету уряд повинен був або зменшити бюджетні видатки, або
віднайти додаткові джерела надходжень, що стимулювало б споживчий попит.
Виникала потреба у реформуванні податкового законодавства, зокрема
зменшенні податкового тиску, та розширенні податкової бази з метою
підвищення надходжень до бюджету за сталого податкового навантаження на
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економіку66. Реформування податкової сфери, на думку економістів, до того ж,
могло характеризуватися такими заходами, як: надання інвестиційних пільг у
вигляді

податкового

кредиту,

пільг

з

енергозбереження,

підвищення

ефективності «роботи з податковим боргом», відшкодування боргів по ПДВ та
перешкоджання фіктивному відшкодуванню ПДВ [176, с. 142–143].
У ситуації економічної кризи через небажання зменшувати видатки та
розуміння

несприятливих

наслідків

збільшення

податків

уряд

обрав

стимулюючу фіскальну політику, що була спрямована на пошук додаткових
джерел фінансування бюджетних видатків, якими виступили, зокрема, зовнішні
запозичення. Внутрішні запозичення (внаслідок відсутності у банків коштів для
купівлі облігацій внутрішньої державної позики), як і приватизацію (внаслідок
невисокої потенційної ціни на об’єкти приватизації, у тому числі Одеський
припортовий завод чи «Укртелеком» в умовах кризи), уряд не планував. Іншим
можливим джерелом збільшення бюджетних надходжень могла бути грошова
емісія. Проте спрямування емітованої гривні на виплату заробітної плати та
пенсій спричиняло б підвищення цін, насамперед на споживчі товари, що у
подальшому зумовлювало потребу збільшення соціальних виплат із державного
бюджету.
Відповідно,

найпростішим

шляхом,

з

погляду

здобуття

голосів

електорату, виступив пошук додаткових джерел наповнення бюджету в умовах
збереження або збільшення соціальних виплат, що у довгостроковому періоді
призводило до збільшення дефіциту державного бюджету та перешкоджало
структурному реформуванню економіки, необхідному, зокрема, для подолання
Україною

наслідків

фінансово-економічної

кризи

тоді,

як

подолання

зумовленої структурними чинниками інфляції потребувало інституційних та
структурних реформ.
При цьому, протистояння органів державної влади, спричинене виборчим
процесом, посилювало наслідки економічної кризи, оскільки фіскальна
політика держави, у тому числі розподіл бюджетних коштів, як регулюючий
66

Коли частка перерозподілу ВВП через зведений бюджет не перевищує 30% [2, с. 55].
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механізм, залежала від очікувань виборців, яким притаманна обмежена
раціональність, а саме: надання переваги привабливим короткостроковим
результатам урядових дій. Відповідно, вибір фіскальної політики уряду
відбувався між непопулярними серед виборців методами економічного
регулювання

і

подолання

наслідків

фінансово-економічної

кризи,

спрямованими на довгострокове економічне зростання, та привабливими для
виборців заходами задля досягнення короткострокових результатів, що
потенційно

уможливлювало

неефективну

економічну

політику

у

довгостроковому періоді і отримання політичної ренти у вигляді виборчої
підтримки.
Отже, зважаючи на особливості фіскального способу антикризового
регулювання,

які

можуть

використовуватися

для

реалізації

цілей

опортуністичних політичних суб’єктів, у дослідженні варто враховувати, яким
чином опортуністична поведінка суб’єктів прийняття політичних рішень у
бюджетній сфері впливала на реалізацію механізму прийняття рішень, зокрема
таких його етапів, як: розробку законопроектів про державний бюджет на
2008 р. та на 2009 р., законопроектів про внесення змін до державного
бюджету; ухвалення бюджетного законодавства; його реалізацію та корекцію у
процесі виконання. Водночас аналіз цього питання портребує урахування
формування порядку денного, визначення стратегії подолання наслідків
фінансово-економічної кризи та врахування політичної ситуації у країні.

4.3 Вплив політичного протистояння на формування стратегічних
напрямів антикризового регулювання

Одразу після виникнення кризових явищ в українській економіці
прозвучало офіційне звернення Прем’єр-міністра України з приводу політичної
та економічної ситуації у країні (від 19 жовтня 2008 р.), а згодом – звернення
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Прем’єр-міністра України до народу з приводу створення нової парламентської
коаліції, обрання Голови Верховної Ради України та ситуації в країні (від 10
грудня 2008 р.) та підписання Угоди про створення Коаліції «Національного
розвитку, стабільності та порядку» у Верховній Раді України (від 17 грудня
2008 р.). У жовтні 2008 р. Ю. Тимошенко у Зверненні з приводу економічної та
політичної ситуації запропонувала всім лідерам фракцій у Верховній Раді
України «невідкладно погодити план протидії світовій фінансовій кризі, який
розроблений Урядом» [110]. Пізніше В. Ющенко у Щорічному посланні про
внутрішнє і зовнішнє становище України «Рух уперед» (від 31 березня 2009 р.),
закликаючи

до

політичної

співпраці,

також

запропонував

«єдиний

національний антикризовий план» [365]. При цьому, тривали взаємні закиди
політичних

гравцівпретендентів

на

посаду

президента

у

небажанні

співпрацювати та у неефективності кроків з економічного регулювання.
Стратегію подолання фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. було
визначено, насамперед, у рішенні Ради національної безпеки та оборони
України від жовтня 2008 р. «Про невідкладні заходи з посилення фінансовобюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансовоекономічної кризи на економіку України» (відповідний Указ Президента
України про рішення РНБО України підписано 24 жовтня 2008 р.). У рішенні
РНБО України функції врегулювання ситуації у фінансовому та реальному
секторі економіки було покладено на Кабінет Міністрів, Центральний банк,
Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру. Це рішення, насамперед,
містило пропозиції створення Стабілізаційного фонду, визначення джерел його
наповнення та напрямів використання, розробки бездефіцитного бюджету на
наступний рік, зменшення державних витрат, у тому числі, на утримання
органів державного управління, запровадження обмежень на імпорт, ряду
заходів із повернення податку на додану вартість тощо.
Із початком економічної рецесії, у жовтні 2008 р. було запропоновано
неузгоджені між собою три пакети антикризових кроків від Кабінету Міністрів,
Ради національної безпеки та оборони, Центрального банку, що свідчило про
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протистояння владних груп та їх несхильність співпрацювати. Водночас
узгодженій діяльності органів державної влади та ухваленню відповідних
рішень з мінімізації проявів економічної кризи перешкоджало те, що переважна
їх більшість потребувала схвалення парламентом в умовах політичного
протистояння у Верховній Раді України, спричиненого, у тому числі, внесенням
законопроектів

про

вибори,

пов’язаним

із

потребою

врегулювання

парламентської кризи.
Загалом, у період економічної рецесії суперечки між суб’єктами
прийняття рішень у сфері економічного регулювання точилися здебільшого
навколо питання підвищення соціальних стандартів як механізму фіскальної
політики, спрямованого на підвищення купівельної спроможності населення.
Враховуючи наслідки світової кризи для показників соціально-економічного
розвитку України, розглянемо прояви політичного протистояння у процесі
прийняття тих рішень, які було спрямовано на мінімізацію кризових явищ у
соціальній сфері. Зокрема, приділимо увагу законодавчому закріпленню
соціальних стандартів, розмірів соціальних виплат, питанню індексації доходів.
У контексті політичного протистояння проаналізуємо механізм ухвалення та
реалізації відповідних рішень, внесення змін до законів про державний бюджет
на 2008 та 2009 рр., здійснення видатків на перераховані вище статті бюджету.
У жовтні–грудні 2008 р. до Верховної Ради України було подано низку
законопроектів, спрямованих як на здійснення стабілізації фінансового та
реального секторів економіки, так і на мінімізацію наслідків фінансовоекономічної кризи. У їх розробці активними були представники ПР, НУ–НС,
БЮТ, КПУ. Кабінет Міністрів України у 2008 р. направив до парламенту понад
160 антикризових законопроектів [79], зокрема, 22 жовтня 2008 р. урядом
подано два законопроекти: «Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи
на економіку України» та «Про внесення змін до Закону України “Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін у деякі
законодавчі акти України”». Пропонуючи на розгляд парламенту законопроект
«Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України»,
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уряд,

насамперед,

спробував

збільшити

свої

повноваження

у

сфері

економічного регулювання. У сфері приватизації, зокрема, порядок продажу
об’єктів приватизації на аукціонах, за конкурсом та на фондових біржах, за
законопроектом більше не потребував затвердження Фондом державного
майна, Антимонопольним комітетом та Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку і міг бути затверджений лише урядом. Отже, певною
мірою, економіка переходила у його «ручне керування». При цьому
представники БЮТ визнавали наявність ряду «домінуючих центрів, що
борються

між

собою»

[362].

В

цілому,

в

урядовому

законопроекті

запропоновано як монетарні, так і фіскальні заходи розв’язання кризової
ситуації, які одразу зазнали критики іншими політичними силами. Зокрема,
дозвіл здійснювати «фінансові операції у сфері внутрішніх запозичень і
операції, пов’язані зі збільшенням капіталізації банків в іноземній валюті»
[362], міг сприяти посиленню інфляції. Кроки у банківській сфері, по суті, як
стверджували економісти, призводили до того, що співвласником багатьох
банків мала стати держава, оскільки Мінфіну пропонувалися права учасника,
«що володіє більшістю у три чверті голосів учасників банку» пропонувалося
дозволити уряду «викупати акції додаткової емісії (паї) неплатоспроможних
банків за державні облігації України чи за рахунок державних запозичень та
коштів бюджету», розрахунок за які відбувався б державними облігаціями)
[362]. У фіскальній сфері окремі положення стосувалися митних зборів,
акцизів, земельного податку (передбачено було збільшення ренти за
видобування природного газу, і право Кабінету Міністрів змінювати ставки
самостійно) [362]. Фінансування створеного Стабілізаційного фонду уряд
планував здійснювати за рахунок державних позик. При цьому, планувалося
зменшення соціальних видатків (у тому числі, відтермінування підвищення
мінімальної заробітної плати та посилення відповідальності за кредитними
виплатами) та збільшення запозичень. Введення в дію закону, який
встановлював мінімальну заробітну плату на рівні прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, було відтерміновано з 1 січня 2009 р. до 1 січня 2011 р. [362]
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Критикуючи запропонований урядом законопроект за ідеї згортання
соціальних програм, підвищення акцизів та зборів, за намагання здійснювати
«ручне керування» економікою та збільшити державні запозичення, у тому
числі для наповнення Стабілізаційного фонду, представники ПР [362]
стверджували

про

погіршення

умов

для

підприємництва,

посилення

фіскального тиску на суб’єктів господарської діяльності [121]. У Партії регіонів
[362] заявили про непрофесійність дій уряду та необхідність в умовах дефіциту
платіжного балансу та інших проявів фінансово-економічної кризи не
збільшувати

податки,

системоутворюючих

а

створювати

підприємств.

сприятливі
На

податкові

противагу

умови

цьому

для

проекту,

альтернативний законопроект М. Азарова не містив ідею підвищення
податкового навантаження та акцентував увагу на створенні сприятливих
податкових умов. У контексті такої критики варто згадати, що сприятливі
податкові умови містив і законопроект представника БЮТ С. Терьохіна, який
пропонував податкові канікули [235].
За

зменшення

соціальних

виплат

та

збільшення

податкового

навантаження урядовий законопроект критикували також представники «Нашої
України», оскільки, на їхню думку, цей крок не був доречним у період кризової
фази

економічного

перешкоджанні

циклу.

Представники

ухваленню

антикризового

НУ,

звинувачуючи

законопроекту

БЮТ

у

парламентом,

критикували урядовий законопроект за те, що для подолання економічної кризи
обрано заходи, які «відбирають» соціальні виплати [362] та збільшують
податкове навантаження на економіку, передбачають втручання у роботу
банківського сектору, збільшення повноважень уряду, стверджуючи про їх
неконституційність. Наявною була критика урядового законопроекту, з боку
«Нашої України» [182] також за відсутність заходів із підтримки вітчизняної
економіки, промислових підприємств і бізнесу, зокрема через посилення
податкового тиску та за намір перегляду розмірів мінімальної заробітної плати і
пенсій як затверджених соціальних стандартів, який суперечив Конституції
країни.
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Але варто зауважити, що подібну логіку мали президентські ініціативи
стосовно розмірів мінімальної заробітної плати. Із січня 2009 р. її розмір
планувалося встановити на рівні прожиткового мінімуму. Але у Секретаріаті
Президента заявили, що підвищення на 35% та виділення 50 млрд грн із
державного бюджету на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної
сфери буде надмірним тягарем для економіки, пропонуючи збільшувати
прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату на рівень інфляції [193]. В
цілому, у президентському законопроекті, який представив О. Шлапак, окрім
монетарних заходів, орієнтованих на підтримку банківської системи, було
пропоновано заходи стабілізації реального сектору економіки. Як і в урядовому
законопроекті, була присутня ідея створення Стабілізаційного фонду за
рахунок коштів від приватизації, зовнішніх та внутрішніх позик, коштів від
міжнародних

фінансових

організацій.

Напрями

використання

коштів

Стабілізаційного фонду, пропоновані у президентському законопроекті:
фінансування інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток економіки,
підтримка галузей, попит на продукцію яких знижено, підтримка сільського
господарства, зменшення процентних ставок за кредитами для підтримки
малого та середнього бізнесу, фінансова підтримка сфери будівництва [193].
При

цьому

«Наша

Україна»

пропонувала

«створення

працюючого

Стабілізаційного фонду, підвищення гарантування для фізичних вкладників,
врегулювання ПДВ і повне розписання регулювання допомоги виходу банків з
кризи» [362], приділення уваги металургійній та сільськогосподарській сфері, а
також фінансовому сектору.
Питання формування Стабілізаційного фонду було присутнє і у
законопроекті про внесення змін у Закон України «Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін у деякі законодавчі акти України»
(щодо протидії фінансовій кризі та щодо забезпечення фінансування
позачергових виборів народних депутатів України) від 21 жовтня 2008 р.,
розробленому на виконання Указу Президента від 9 жовтня 2008 р. «Про
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та

24

призначення позачергових виборів» та спрямованому на розробку заходів із
мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку та фінансову сферу
України. Проект закону було внесено на розгляд парламенту К. Ляпіною з
метою «забезпечення правових підстав для державної підтримки підприємств
та фінансових установ у разі виникнення у них фінансових проблем в умовах
світової фінансової кризи» та «фінансування позачергових виборів народних
депутатів України» [203]. У цьому проекті вказано, що необхідно «створити у
Державному бюджеті України на 2008 рік Стабілізаційний фонд за рахунок
понадпланових надходжень від приватизації державного майна» із обліком та
використанням коштів фонду Кабінетом Міністрів України у порядку,
встановленому законом, на: розвиток внутрішнього попиту на товари
українського експорту, «щодо яких спостерігається погіршення світової
кон’юнктури»; придбання системоутворюючих підприємств, зокрема таких, що
відчувають фінансові труднощі [220], інші напрями, встановлені законом. У
проекті закону надходження від «перевищення валових доходів над видатками
Національного банку України понад обсяги, визначені Державним бюджетом
на 2008 рік, пропонується спрямувати до Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб» [220]. Проте механізми реалізації таких напрямів фінансування проект не
визначав, а запропоновані норми не містили чітких критеріїв, які могли
виступати підставою для прийняття рішення щодо використання ресурсів
Стабілізаційного фонду, що унеможливило б ефективне використання коштів
фонду та призвело б «до управління ним в ручному режимі з усіма
витікаючими звідси негативними наслідками» [27]. Для порівняння, у
законопроекті ПР, представники якої висловлювали ідею про необхідність
стабілізації

валютної

політики,

обслуговування

зовнішнього

боргу,

недопущення подальшого збільшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі,
необхідність зменшення дефіциту платіжного балансу [121], було теж
передбачено створення Стабілізаційного фонду67.

67

У розмірі 40 млрд грн [362].
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28 жовтня 2008 р. Ю. Тимошенко зняла з розгляду урядовий
законопроект на користь президентського [20] та висловила намір щодо його
підтримки фракцією БЮТ у парламенті. Про підтримку «Нашою Україною»
президентських ініціатив висловився і В. Кириленко [170]. Водночас у
парламентській діяльності на той період розгляду і ухваленню антикризових
законопроектів

у

парламенті

заважало

протистояння

парламентських

політичних сил довколо проведення дострокових парламентських виборів.
Загострена ситуація виникла після Указу Президента від 9 жовтня 2008 р. «Про
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та
призначення позачергових виборів», та Указу від 20 жовтня 2008 р. «Про
поновлення роботи парламенту для ухвалення закону про гарантування вкладів
фізичних осіб, закону про Стабілізаційний фонд, закону про внесення змін до
закону про державний бюджет на 2008 р. та виборчого законодавства.
Попри те, що 28 жовтня у БЮТ заявили про пріоритетність
антикризового законопроекту перед законопроектом про дострокові вибори,
представників інших політичних сил це не зацікавило [20]. ПР, натомість,
вимагала першочергового голосування за законопроект про проведення
дострокових виборів (внесений О. Лукаш) та внесення змін до закону про
судоустрій і лише після цього згодна була розглянути зміни до закону про
Державний бюджет на 2008 рік та антикризові законопроекти [20].
Представники «Нашої України» теж віддавали перевагу виборчим питанням,
вимагаючи спочатку проголосувати за законопроект, за яким передбачалося
створення Стабілізаційного фонду та фінансування позачергових виборів
(внесений К. Ляпіною). У черговості, визначеної цією партією, президентський
антикризовий законопроект перебував на третьому місці [20].
31 жовтня 2008 р. парламент зміг ухвалити Закон України «Про
першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який стосувався
питання економічної кризи та був першим ухваленим антикризовим законом.
За законом було створено Стабілізаційний фонд за рахунок позапланових
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надходжень до бюджету (у тому числі приватизації) з метою рефінансування та
кредитування банківської, будівельної сфери, підприємств, які мали складнощі
з поверненням зовнішніх боргів, та надання допомоги іншим установам
загальнодержавного значення, «що потребують допомоги», за рахунок
позапланових надходжень до бюджету, таких як приватизація та інші [7].
Отже, серед перших кроків у сфері економічної політики під час кризи
було створення Стабілізаційного фонду, регламентоване рішенням Ради
національної безпеки та оборони, відповідним Указом Президента та Законом
України,

з

метою

макроекономічної

здійснення

стабільності

заходів,
та

спрямованих

підвищення

на

досягнення

ефективності

діяльності

державних органів у фінансово-кредитній сфері, використання коштів, які
надходитимуть на проведення кредитної політики, стимулювання внутрішнього
попиту на продукцію українських виробників, надання фінансової допомоги
банкам тощо. Відповідне завдання було покладено на Кабінет Міністрів
України.

В

цілому

діяльність

уряду

з

наповнення

та

використання

Стабілізаційного фонду окреслено в урядових постановах та розпорядженнях,
прийнятих, починаючи з листопада 2008 р., зокрема, у Постанові Кабінету
Міністрів України (від 4 листопада 2008 р.) «Питання використання коштів
Стабілізаційного фонду» відповідно до рішення РНБО України (у якій вказано
такі сфери, як: інвестиційна політика, кредитування, розвиток регіонів,
здійснення різноманітних програм, комунальні витрати, транспорт, культурна
політика тощо).
Варто

зауважити,

що

відсутність

попередньо

сформованих

стабілізаційних фондів, які держава могла б використати для збільшення
видатків або зменшення податкового навантаження, ускладнила ситуацію із
покриттям державних видатків та зумовила потребу пошуку додаткових джерел
фінансування, зокрема, у формі запозичень, оскільки обсяг податкових
надходжень, зважаючи на кризові явища в економіці, скоротився. Фонди для
накопичення ресурсів, зокрема Стабілізаційний фонд, варто було створювати у
період економічного піднесення, коли суттєвими були надходження від
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приватизації та податків. Натомість рішення про його створення було ухвалено
із

початком

економічних

коливань.

Водночас

питання

наповнення

Стабілізаційного фонду внаслідок непланованості проведення приватизації
залишалося відкритим. Розрахунок на надходження коштів від приватизації
стратегічних

підприємств

«Укртелекому»)

у

період

(«Одеського
економічної

припортового
кризи

був

заводу»

помилковим

або
через

несприятливу кон’юнктуру на світових ринках, що призвело б до заниження їх
ціни [121]. Іншим недоліком його створення була відсутність чіткої
регламентації напрямів використання коштів, здійснюваної підзаконними
нормативно-правовими актами уряду, що уможливлювало корупцію у сфері їх
використання.
У пропонованому А. Кінахом від Партії регіонів проекті Закону «Про
використання коштів Стабілізаційного фонду» від 19 листопада 2008 р. сказано,
що незацікавленість уряду в прозорому та ефективному розподілі ресурсів
Стабілізаційного фонду «позбавляє громадян України, як платників податків,
будь-яких важелів впливу за визначенням пріоритетних напрямів розподілу
коштів Стабілізаційного фонду та контролю за процесом їх використання»
[200]. Прийнята Кабінетом Міністрів України Постанова «Про використання
коштів Стабілізаційного фонду», як вказують автори законопроекту, «регулює
лише окремі питання, не встановлюючи при цьому ні механізми, ні критерії
розподілу коштів фонду, не дотримується принцип комплексності розв’язання
існуючих проблем, що може призвести до корупційних проявів при прийнятті
таких рішень» [200]. Натомість ухвалення закону «врегульовує нормативні
питання використання коштів Стабілізаційного фонду. Законопроект також
встановлює основні правові засади використання коштів Стабілізаційного
фонду,

які

практично

унеможливлюють

нераціональне

та

нецільове

використання обмежених ресурсів держави» та «врегулює організаційні
питання використання коштів Стабілізаційного фонду, які виникли під час
практичного застосування норм Закону України «Про першочергові заходи
щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін
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до деяких законодавчих актів України» та усуває можливості непрозорого
використання коштів фонду» [200].
У контексті нашого дослідження варто зауважити, що внесення Законом
«Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової
кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» поправок до
Закону «Про податок на додану вартість» стосувалося продовження пільгового
режиму оподаткування для аграрних господарств, які з 2009 р. мали переходити
на загальну систему оподаткування, що дозволяло уникнути стрімкого
підвищення цін на харчові продукти у 2009 р. У законі також сформульовано
привабливу для банківських вкладників обіцянку захисту вкладів та
фінансування житлових програм [7], підвищення Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб суми відшкодування до 150 тис. грн. Проте прийнятий закон не
вирішував більшості питань, пов’язаних із подоланням фінансово-економічної
кризи. Плановане, зокрема, використання коштів Стабілізаційного фонду для
«надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання)
доступного житла шляхом сплати державою частини його вартості» [233] в
умовах складної економічної ситуації виступало проявом популізму.
Водночас критиками було висловлено претензії не лише до змісту Закону
«Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової
кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», а і до
процедури ухвалення. Відтак його прийняття потягло за собою ряд інших
законодавчих ініціатив.
У проекті Закону «Про внесення змін до Закону України “Про
першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо приведення
його у відповідність до голосування народних депутатів України 31 жовтня
2008 року» від 6 листопада 2008 р., поданому О. Зарубінським, представником
«Блоку Литвина», було підкреслено, що «в час між голосуванням за Закон та
його підписанням Президентом України, текст закону був змінений, причому,
всупереч голосуванню народних депутатів України», поправками № 97 та 98,
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«які були підтримані 240 народними депутатами, скасовувались положення
законопроекту,

прийнятого

в першому

читанні,

якими

пропонувалось

відтермінувати з 1 січня 2009 року на 1 січня 2011 року введення мінімальної
зарплати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб» [207].
Незважаючи на відхилення парламентом поправки «№ 128, за якою
пропонувалось «установити, що протягом 2009–2010 року розмір мінімальної
заробітної плати підвищується щоквартально, відповідно до індексу споживчих
цін»68, у опублікованому тексті закону «в Прикінцевих положеннях міститься
норма, якою встановлюється “що розміри прожиткового мінімуму та
мінімальної заробітної плати змінюються відповідно до індексу інфляції
(індексу споживчих цін)ˮ» [207]. Як стверджувалося у проекті, це вказувало на
«суттєві порушення Конституції України, зокрема: 1) статті 75 “Єдиним
органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада Україниˮ.
Відповідно до рішення Конституційного Суду України № 17-рп/2002 від 17
жовтня 2002 р. “визначення Верховної Ради України єдиним органом
законодавчої влади означає, що жоден інший орган державної влади не
уповноважений приймати закониˮ. 2) частини другої статті “Рішення Верховної
Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом
голосуванняˮ» [207]. Порушення цих положень виступало, як стверджували
автори, нехтуванням принципами представницької демократії (частина друга
статті 5 Конституції України) та прямою тенденцією до узурпації як
законодавчої, так і державної влади [207]. Окрім того, «сфальсифікована
редакція Закону» обмежує соціальні права українських громадян, закріплені
статтею 48 Конституції України: „Кожен має право на достатній життєвий
рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житлоˮ;
порушується частина 3 статті 22 Конституції України, за якою „при прийнятті
нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження
змісту та обсягу існуючих прав і свободˮ, щодо якої було прийняте окреме
68
У разі прийняття цієї поправки (за яку, втім, проголосувало лише 193 народні депутати) вимога щодо
відповідності мінімального рівня заробітної плати прожитковому рівню для працюючих також була б
відстрочена до 2011 р. [207].
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рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року, яким
визнавались неконституційними всі норми Державного бюджету, якими
призупинялись соціальні гарантії» [207]. Проектом пропонувалося вилучити із
Прикінцевих положень Закону України «Про першочергові заходи щодо
запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України» пункт про встановлення того, що «розміри
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати змінюються відповідно
до індексу інфляції (індексу споживчих цін)» як такий, «що не був підтриманий
народними депутатами України під час голосування» [207].
Проект Закону «Про заходи з подолання наслідків фінансово-економічної
кризи у сфері соціального захисту, оплати праці та зайнятості населення» від
10 листопада 2008 р., поданий В. Кириленком, К. Ляпіною, В. В’язівським,
М. Кульчинським, містив твердження про те, що у період фінансової кризи
«необхідно вжити заходів бюджетної економії, відмовившись на період кризи
від витрат, які не є першочерговими, і спрямувати натомість необхідні
бюджетні кошти на забезпечення державних соціальних стандартів та заходи, у
тому числі й превентивні, по боротьбі з безробіттям», Зокрема, «шляхом
відмови від необов’язкових бюджетних витрат, пов’язаних насамперед
утриманням державного апарату управління» [211]. Проект водночас було
спрямовано на «недопущення виникнення правових колізій, викликаних
недосконалістю законодавства та діями окремих органів влади» [211], оскільки
прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 25 жовтня 2008 р.
«призведе до штучного заниження зарплати практично всіх бюджетних
працівників і зростання зрівнялівки в оплаті праці», а «припинення після 31
грудня 2008 року дії розділу ІІ. Закону України «Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України» може призвести до зниження рівня пенсій унаслідок втрати чинності
запровадженої цим законом редакції статті 25 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [211]. До цього проекту
було надано пропозиції президента, де він вказав, що «зміни не відповідають

24

нормам Конституції та законів України», оскільки «Конституцією України
проголошено, що будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби,
розмір і цільове спрямування цих видатків визначаються виключно законом
про Державний бюджет України» [243].
Критику дій уряду у соціальній сфері містили й ініціативи ПР, зокрема,
проект закону від Партії регіонів, поданий М. Папієвим, «Про оплату праці
вищих посадових осіб на період виходу країни з кризи» від 18 листопада
2008 р., у пояснювальній записці до якого було вказано, що «із прийняттям
урядом Тимошенко антидержавної постанови Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 р. № 510 „Про оплату праці керівних працівників державних
органівˮ виник значний дисбаланс в оплаті праці між високопосадовцями і
працівниками нижчої ланки. Завищені розміри заробітної плати топменеджерів відтягують у часі підвищення показників мінімальної заробітної
плати та прожиткового мінімуму» [213]. Відповідно, «у зв’язку з складною
фінансово-економічною кризою в країні, нагальною необхідністю скорочення
видатків бюджету та жорсткою економією, пропонується скоротити видатки на
оплату праці вищих посадових осіб держави на період виходу країни з кризи.
Вивільнені кошти вважаю за необхідне направити на підвищення мінімальних
соціальних гарантій і підтримку малозабезпечених верств населення» [213].
Проектом закону пропонувалося внесення зміни до статті 56 Закону України
«Про Кабінет Міністрів України» та відповідне зменшення посадового окладу
членів уряду. Проте Головне науково-експертне управління відхилило проект.
М. Папієв подав також проект Закону «Про внесення змін до Цивільного
кодексу України (щодо виключення інфляційної складової за прострочення
боргу кредитору в частині сплати житлово-комунальних послуг)» від 19
листопада 2008 р., який пізніше було відкликано.
Партією регіонів було подано низку інших законопроектів, спрямованих
на посилення соціального захисту. В. Харою подано проект Закону «Про
внесення змін до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (щодо
розміру податкової соціальної пільги незахищених верств населення та
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процентів за іпотечним кредитом)» від 19 листопада 2008 р. з метою
«покращення добробуту та матеріального забезпечення найбільш вразливих
верств населення», за яким пропонувався «рівень доходу, до якого
застосовуватиметься податкова соціальна пільга до 960 грн (виходячи із
діючого розміру прожиткового мінімуму), а неоподатковуваний мінімум
громадянам, доходи яких не перевищують цей рівень – на 40%» [208]. Цей
проект, як і проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про
індексацію грошових доходів населення”» від 19 листопада 2008 р., не було
ухвалено. Інший представник Партії регіонів, Ю. Мірошниченко, подав
потенційно популярний серед виборців законопроект про податок на розкіш від
21 листопада 2008 р., у якому «визначено, що до розкоші належать будь-які
товари, роботи чи послуги, вартість яких більш ніж у сто разів перевищує
середню вартість аналогічних товарів, робіт чи послуг в Україні» [214].
Водночас критику внесених урядом, представниками НУ, ПР, іншими
суб’єктами законопроектів за захист інтересів «олігархічного капіталу» та
«перекреслення всіх мінімальних досягнень» у сфері соціального захисту
громадян та їх добробуту було висловлено КПУ [234]. У використанні
антикризових заходів для «приховування своїх антинаціональних дій, які
призвели до зниження економічної безпеки України та зростання соціальної
незахищеності українців», українську владу звинуватив і лідер Всеукраїнського
об’єднання «Свобода» [301].
Комуністична партія України подала до парламенту проект Постанови
«Про першочергові заходи з мінімізації впливу світової фінансової кризи на
економіку України», яка містила пропозиції розробки урядом та прийняття
парламентом

низки

законопроектів.

Серед

антикризових

ініціатив

представників КПУ у 2008 р.: ідеї запровадження прогресивного податку на
прибуток, податку на багатство, законопроект «Про проголошення мораторію
на підвищення цін на продукти харчування, ліки, газ, електроенергію, тарифів
на житлово-комунальні послуги», запровадження мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення, на звільнення працівників «масових
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професій» [125]; а також призупинення вступу у Світову організацію торгівлі,
пропагування ідеї націоналізації, ухвалення Законів «Про повернення майна
базових галузей народного господарства, які перебувають у власності громадян
та юридичних осіб, у власність держави», «Про принципи внутрішньої та
зовнішньої політики України», «Про проголошення Україною постійно
нейтрального позаблокового статусу», пропозиція Постанови Верховної Ради
України «Про першочергові заходи з мінімізації впливу світової фінансової
кризи на економіку України» [125], низка інших заходів у фінансовому та
економічному секторі. Проект Закону «Про мораторій на підвищення цін і
тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і
електроенергію, продукти харчування, товари першої необхідності, послуги
громадського транспорту (крім таксі)» від 20 листопада 2008 р. поданий від
КПУ П. Симоненком та В. Матвєєвим. У пояснювальній записці до проекту
закону сказано, що необхідність його ухвалення «зумовлена необхідністю
захисту громадян від впливу світової фінансової кризи на економіку України»,
та запропоновано мораторій «до встановлення розміру мінімальної заробітної
плати і пенсій на рівні прожиткового мінімуму, погашення існуючої
заборгованості із виплат зарплати, стипендій та грошового забезпечення
студентів, курсантів та учнів. Зазначений законопроект спрямований на
посилення соціального захисту найбільш незахищених верств населення,
зокрема ветеранів Великої Вітчизняної війни, пенсіонерів, інвалідів» [212]. На
думку авторів законопроекту, ухвалення «дозволить знизити соціальну напругу
у суспільстві, захистити найбільш вразливі верстви населення, конституційне
право громадян України на житло та на достатній життєвий рівень» [212].
Додамо, що пізніше Соціалістична партія України подала власну
антикризову програму, у якій пропонувала скасування мораторію на зростання
заробітної плати для працівників бюджетних установ та на збільшення
стипендій (запровадженого із жовтня 2008 р. і обумовленого кредитом stand-by
від МВФ), запровадження прогресивної шкали оподаткування, звільнення
працюючих студентів із зарплатнею до 3000 грн від оподаткування, для
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«перенесення податкового тягаря з бідних на багатих». Водночас раціональною
виступила ідея «замінити прожитковий мінімум на соціальний стандарт», який
враховує не лише витрати на продукти харчування [172].
КПУ також запропонувала Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам
фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”
(щодо захисту майнових прав громадян та підтримки вітчизняного виробника)»
від 10 грудня 2008 р., який, проте, не був ухвалений. У проекті йшлося про
захист реального сектору економіки, фінансову стабілізацію, націоналізацію
певних галузей народного господарства, подолання наслідків вступу України
до ВТО, повернення капіталів, вивезених у офшорні зони, протидію безробіттю
шляхом збереження робочих місць.
Актуальні для суспільства питання знайшли відображення і у проекті
Закону «Про термінові заходи з упередження наслідків світової фінансової
кризи та про внесення змін до деяких законів України» від 23 грудня 2008 р.,
який розробили С. Терьохін та К. Ващук та який було спрямовано, як сказано у
пояснювальній записці [215], на запобігання наслідкам світової кризи в
фінансовому секторі економіки, підтримку торгового балансу, стабілізацію
банківського, страхового ринків. При цьому, автори пропонували сприятливі
для наповнення бюджету заходи, не передбачаючи збільшення бюджетних
видатків. Водночас, за задумом розробників, проект було спрямовано на
пожвавлення будівельної галузі, фінансової та інших сфер економіки,
покращення

соціального

захисту

населення,

зменшення

безробіття,

запровадження нового «виду фінансування будівництва житла, а саме – оренди
житла з викупом» [215], коли у ситуації іпотечної кризи «введення такого
механізму, як оренда з правом викупу, є додатковим засобом, який допоможе
вивести будівельний ринок зі стану стагнації» та «призведе до позитивних
тенденцій розвитку суміжних галузей» [215]. (Наміри переорієнтування коштів
на будівництво безкоштовного житла на перший внесок, які отримують
громадяни на будівництво або купівлю житла за рахунок державного та
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місцевого бюджетів з метою підтримки системи іпотечного кредитування та
будівництва житла, аналогічно, містив урядовий законопроект [186]). Проте у
Висновку Головного науково-експертного управління на законопроект «Про
термінові заходи з упередження наслідків світової фінансової кризи та про
внесення змін до деяких законів України» сказано, що законопроект
«розроблений з метою покращання стану платіжного балансу, підтримки
реальних секторів економіки, упередження падіння платоспроможності
громадян, збільшення ефективності фінансового сектору, вдосконалення
податкової політики та збалансування державного та місцевих бюджетів» [29],
утім, не містить заходів, які безпосередньо стосуються подолання наслідків
фінансово-економічної кризи. Проект було відхилено та знято з розгляду.
грудні 2008 р. урядом було запропоновано Програму діяльності
Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної
кризи

та

поступальний

розвиток»

[236],

у

якій

окреслено

напрями

антикризових дій, та за якою пріоритетними завданнями уряду з подолання
кризи

було:

досягнення

макроекономічної

стабільності,

розвиток

підприємництва, стимулювання інвестиційної діяльності, підтримка економіки,
розбудова дієздатної держави, та визначено заходи у освітній, науковій,
зовнішньополітичній діяльності. Ця програма була запропонована на заміну
представленої у січні 2008 р. урядової програми, яка містила такі декларації: у
бюджетній сфері уряд пропонував запровадження системи середньострокового
бюджетного планування; розробку механізму та запровадження адресної
соціальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, а також у
транспортній

сфері;

підвищення

ефективності

бюджетних

інвестицій;

концентрацію «капітальних видатків бюджету на створення інформаційнокомунікаційної, транспортної та комунальної інфраструктури як складових
частин сприятливого інвестиційного та підприємницького середовища»;
удосконалення

процедур

державних

закупівель;

децентралізацію

міжбюджетних відносин; «забезпечення регіонів необхідними ресурсами для
соціального розвитку»; «проведення інвентаризації передбачених законами
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зобов’язань держави»; оптимізацію структури державного боргу [241]. Для
цього уряд планував забезпечити: надання адресної соціальної допомоги
шляхом розроблення проектів відповідних законів; розроблення проектів
законів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, спрямованих на
децентралізацію міжбюджетних відносин; законів України за підсумками
проведення інвентаризації фінансових зобов’язань держави; дотримання
принципу неприпустимості внесення змін до законодавчих актів щодо системи
оподаткування, які набирають чинності в поточному бюджетному році та
передбачають підвищення або зміну принципів нарахування податкового
навантаження [241]. За Програмою, завданнями Кабінету Міністрів України
виступали «розроблення пропозицій щодо реструктуризації видаткової частини
бюджету

шляхом

раціоналізації

витрат

на

загальнодержавні

функції

управління, виконання соціальних програм; збільшення державних видатків,
спрямованих

на

економічний

розвиток,

зокрема,

реалізацію

проектів

енергозбереження; розроблення пропозицій щодо збільшення ресурсної
частини бюджету (зокрема, за рахунок надходжень від приватизації) в обсягах,
які

відповідають

збільшенню

бюджетних

видатків,

спрямованих

на

економічний розвиток» [241]. Як можемо помітити, опис загальних намірів не
містив пропозицій або пояснення конкретних кроків з їх реалізації.
У Програмі від 23 грудня 2008 р. розділ про бюджетно-податкову
політику є стислішим за обсягом, проте також декларативним. Навіть у
Висновку Головного науково-експертного управління від 25 грудня 2008 р. на
проект Постанови Верховної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України “Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та
поступальний розвиток”» від 23 грудня 2008 р. сказано про «загальний
характер багатьох формулювань, відсутність кількісних параметрів очікуваних
результатів, що унеможливлює контроль за виконанням Програми, відсутність
оцінок ризиків» [30]. Зокрема, зі змісту Програми «неможливо з’ясувати
загальну спрямованість, методи реалізації та хоча б приблизний зміст і обсяг»
низки заходів, у тому числі «удосконалення бюджетної та податкової систем,
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активізація діяльності місцевих органів виконавчої влади до залучення
інвестицій» (абзац п’ятий п. 4.5)» [30].
У Програмі завданнями уряду з метою макроекономічної стабілізації,
формування прогнозованої системи оподаткування та детінізації діяльності
суб’єктів підприємництва виступили: «оптимізація відносин у податковобюджетній сфері і реалізація переходу від фіскальної до стимулюючої функції
податкової системи з метою забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів з
недопущенням посилення податкового тиску на суб’єктів ринку; забезпечення
фінансування соціальних програм, підтримка інфраструктурних проектів, а
також збереження збалансованості та стійкості бюджетної системи», для чого
було запропоновано:
– оптимізацію політики з питань управління державним боргом шляхом
залучення фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій для
фінансування загального фонду державного бюджету в межах запланованих
показників на відповідний рік, у тому числі за рахунок системних позик
Світового банку;
– визначення середньострокових бюджетних пріоритетів та граничних
рівнів бюджетних витрат, формування плану структури витрат головними
розпорядниками бюджетних коштів на середньострокову перспективу;
– надання громадянам цільової державної допомоги для здійснення
першого внеску на купівлю або будівництво житла;
– викуплення державою недобудованого житла для формування фондів
службового та соціального житла;
– адаптацію національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
в державному секторі до міжнародних вимог;
–
проектів,

здешевлення
у

тому

кредитів
числі

на

реалізацію

енергозберігаючих,

інноваційно-інвестиційних
у

житлово-комунальному

господарстві;
– зменшення податку на прибуток, який спрямовуватиметься на
переоснащення виробничих потужностей;
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– завершення розробки проекту Податкового кодексу України з
урахуванням результатів експертного (фахового) аналізу та громадського
обговорення;
– розробку проекту Закону України «Про внесення змін до Закону
України “Про плату за землю” (щодо звільнення від плати за землю закладів
фізичної культури та спорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України)» [236].
Слід додати, що пріоритетним завданням бюджетної політики з
досягнення

економічної

стабілізації

було

«наповнення

бюджету»

для

розв’язання складнощів у соціальній сфері, індексація заробітної плати, а також
збільшення інвестицій у будівництво житла для військовослужбовців [241].
Також варто відзначити, що було вказано суб’єктів виконання пропонованих
ініціатив, серед яких Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Державна
податкова адміністрація, Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінрегіонбуд,
Мінтрансзв’язку, Міністерство юстиції, інші центральні органи виконавчої
влади. Висновок Головного науково-експертного управління на проект
програми містив зауваження до пропонованих урядом заходів, спрямованих на
подолання наслідків фінансової кризи для соціальної сфери. Зокрема, у
соціальній сфері проект програми «визначає серед першочергових завдань на
кінець 2008 року та на 2009 рік мінімізацію негативних соціальних наслідків у
результаті реалізації виваженої та відповідальної соціальної політики,
спрямованої на підтримку найвразливіших верств населення та недопущення
високого рівня безробіття шляхом створення нових робочих місць, організації
громадських робіт, стимулювання роботодавців до збереження кадрового
потенціалу

та

працевлаштування

випускників

навчальних

закладів.

А

недопущення зниження рівня життя населення визначено пріоритетним
завданням Уряду з подолання кризи» [30]. Проте, знову ж, конкретні
показники, яких прагнув досягти уряд, і ресурси, які планувалося використати,
не були вказані. Програму діяльності уряду не було затверджено насамперед
через парламентське протистояння, і проект Постанови Верховної Ради

25

України «Про програму діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання
впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» від 23
грудня 2008 р. було відкликано.
Не були ухвалені також урядові законопроекти про внесення змін до
Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12 грудня
2008 р., «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
мінімізації наслідків світової фінансової кризи у сфері зайнятості населення та
загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 22 грудня
2008 р., проект Закону «Про захист майнових прав громадян у період виходу
економіки України зі стану фінансової кризи» від 19 грудня 2008 р. Було
представлено низку інших законопроектів, серед яких проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації негативних
наслідків фінансової кризи для суб’єктів господарської діяльності» від 22
грудня 2008 р., проект Закону «Про деякі заходи щодо запобігання негативним
наслідкам впливу фінансової кризи на охорону здоров’я» від 2 грудня 2008 р.,
поданий М. Катеринчуком проект Закону «Про внесення змін до деяких законів
України (щодо відновлення економічного зростання)» від 11 листопада 2008 р.,
який містив намір зменшення ПДВ.
Отже, політичне протистояння перешкоджало ефективним крокам із
розв’язання ситуації, у тому числі, затвердженню програми діяльності уряду, а
дуалізм виконавчої влади зменшував ефективність урядової діяльності,
оскільки хоч призначення прем’єр-міністра парламентом сприяло його
незалежності від президента, проте в економічній сфері спостерігалося
паралельне висування ініціатив президента (необхідних для виконання урядом)
та ініціатив самого уряду, а також участь РНБО України у економічній
діяльності.
Особливістю досліджуваного періоду було те, що у фазі економічного
циклу, яка потребувала антикризового регулювання, його суб’єкти, вищі
посадові особи, які представляли всі гілки державної влади (президент
В. Ющенко, прем’єр-міністр Ю. Тимошенко, Голова Верховної Ради В.
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Литвин) претендували на посаду президента та мали намір взяти участь у
виборчій кампанії 2010 р. Поряд із тим, що актуальним для української
економіки періоду 2008– 2009 рр. виступало проведення інституційних та
структурних реформ (а не лише досягнення короткострокових цілей),
проведення податкової, пенсійної, соціальної реформ безпосередньо залежало
від досягнення політичного консенсусу. І при цьому, оскільки, на думку
економістів, «таке глибоке падіння викликане двома причинами, внутрішньою
та зовнішньою: циклом та глобальною кризою», коли країна перебуває «у
подвійній пастці», «треба зробити один дуже важливий рух – якомога швидше
відмовитися від політичного циклу» [21]. Саме у таких умовах заходи з
економічної стабілізації могли б бути найбільш ефективними, проте політичне
протистояння тривало і в цих умовах рентоорієнтовані суб’єкти прийняття
рішень у сфері бюджетної політики прагнули здобути виборчу підтримку,
використовуючи засоби економічного регулювання, спрямовані не стільки на
подолання кризових явищ, скільки на покращення номінальних показників
соціально-економічного розвитку.

Висновки до розділу 4

Враховуючи можливості здійснення антикризового регулювання як
засобами монетарної політики (у тому числі для стабілізації банківської
системи), так і засобами фіскальної політики (які, зокрема, в умовах кризи
передбачають збільшення державних витрат та зменшення податкових
надходжень), у 2008–2009 рр. необхідно було звертати увагу не лише на прояви
кризових явищ, але і на економічну ситуацію у докризовому періоді, що
безпосередньо визначала потреби української економіки, актуалізовані подіями
другої половини 2008 р.
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цілому, для подолання наслідків кризи 2008–2009 рр. в українській
економіці потрібними були: стабілізація фінансового та реформування
реального секторів, виважена монетарна та фіскальна політика, проведення
структурних реформ. У докризовому періоді уряд проводив проциклічну
фіскальну політику із передвиборчою фіскальною експансією, спрямованою на
зростання номінальних доходів та купівельної спроможності потенційних
виборців. Відповідно, в українській економіці відбувався перерозподіл
бюджетних ресурсів у вигляді трансфертів та дотацій із переважно фіскальним
фінансуванням соціальної сфери, замість інвестування у розвиток економіки.
Як наслідок, економічне зростання відбувалося не з накопиченням коштів, що
відповідало б потребам регулювання економічної циклічності, а зі збільшенням
бюджетного дефіциту, внутрішніх і зовнішніх державних запозичень, а також
грошовою емісією. Наслідками цієї політики виступили високий рівень
інфляції, зростання державного боргу, негативне сальдо торговельного балансу,
що суттєво обмежувало можливості антикризового регулювання. Складність
вибору його методів, із початком економічної рецесії, полягала у тому, що за
високих темпів інфляції потрібно було проводити рестрикційну політику.
Фіскальна стабілізація залежала від зменшення державних видатків, що
збігалося з потребами антициклічного регулювання в умовах інфляції і,
водночас, відповідало ситуації зменшення обсягів податкових надходжень,
спричиненого скороченням виробництва, зменшенням обсягів експорту,
іншими чинниками. Але, водночас, в умовах економічної кризи доцільним було
б проведення стимулюючої політики. Більше того, продовження стимулюючої
політики відповідало прагненням опортуністичних політичних суб’єктів.
Враховуючи

можливість

використання

фіскальної

політики

для

досягнення макроекономічної рівноваги та водночас для отримання політичної
ренти у передвиборчому періоді, варто зважати на певне підпорядкування
першої цілі другій. Тобто, суб’єкти державного економічного регулювання
обрали політику, насамперед потенційно орієнтовану на максимізацію
суспільної підтримки у передвиборчому періоді. Поясненням стало те, що
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бюджетний спосіб антикризового регулювання, спрямований на підтримання
високого рівня видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення,
відповідав прагненням електорату. Тут роль відіграли як соціокультурні
особливості, так і очікування частини суспільства, пов’язані з бюджетними
виплатами, зменшенням рівня інфляції, безробіття, діями влади з метою
мінімізувати прояви кризи. Саме внаслідок економічно зумовлених потреб та
прагнення опортуністичних суб’єктів антикризового регулювання отримувати
політичну ренту їх особливу увагу привернули способи фіскального
фінансування

видатків

у

сфері

соціального

захисту

та

соціального

забезпечення.
Негативний вплив на економічну ситуацію у 2008–2009 рр. чинило
ускладнення політичної ситуації. Враховуючи те, що опортуністичні дії уряду у
докризовому періоді створили передумови для посилення наслідків фінансовоекономічної кризи, варто додати, що, починаючи із осені 2008 р., політичне
протистояння вплинуло на неузгодженість дій суб’єктів економічного
регулювання, що негативно впливало на розробку, затвердження та реалізацію
антикризових рішень, у тому числі Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, а також антикризового та бюджетного законодавства. Водночас
критика урядових ініціатив спонукала політичних конкурентів до розробки
альтернативних законопроектів, рішень про підвищення соціальних стандартів,
розмірів соціальних виплат, розмірів бюджетних видатків на соціальний захист
та соціальне забезпечення, та потенційно приваблювали виборців із невисоким
рівнем доходів.
Суперечки навколо Законів «Про мінімізацію впливу світової фінансової
кризи на економіку України», «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін у деякі
законодавчі акти України», «Про Державний бюджет України на 2009 рік»
стосувалися переважно критики урядових ініціатив і питання створення
Стабілізаційного фонду. Варто зауважити, що попри закиди і «Нашої України»,
і Партії регіонів у бік уряду та БЮТу щодо популізму та попри те, що
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створення Стабілізаційного фонду у період кризи, а не економічного зростання,
було недоречним, зважаючи на відсутність джерел його наповнення, ідея
створення Стабілізаційного фонду була присутня не лище у антикризовому
законопроекті уряду, але і у пропозиціях названих партій.
Отже, політичне протистояння в умовах дуалізму виконавчої влади не
сприяло розв’язанню економічної ситуації, посилюючи прагнення політичних
гравців, зокрема суб’єктів прийняття рішень у сфері бюджетної політики,
використати економічну ситуацію для отримання політичної ренти у вигляді
виборчої підтримки.
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РОЗДІЛ 5
АНАЛІЗ УХВАЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ У СФЕРІ
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ НА СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1 Прийняття державного бюджету: ex ante опортунізм у процесі
нормативного закріплення рішень

Початок фінансово-економічної кризи в Україні актуалізував питання
здійснення соціального захисту населення, і особливу увагу політичних
суб’єктів здійснення антикризового економічного регулювання, зокрема у сфері
бюджетної політики, привернули можливості фіскального регулювання
видатків на цю сферу. Із жовтня 2008 р. було зареєстровано низку
законопроектів про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України
на 2008 рік». Зокрема, зміни до цього закону було включено в урядовий
антикризовий пакет, зареєстрований у Верховній Раді України 22 жовтня, та
парламентське затвердження якого прем’єр-міністр очікувала 23 жовтня,
висловлюючи прагнення, «щоб усі політичні сили критикували прем’єра,
міністра фінансів, уряд, але ні в якому разі не включали б у систему
політиканства і критиканства антикризовий пакет» [279]. Проте 23 жовтня
Верховна Рада України не затвердила законопроект, у якому було передбачене
спрямування надходжень від приватизації понад обсяги, визначені раніше, на
створення Стабілізаційного фонду в державному бюджеті для інвестування
економічних проектів і подолання наслідків фінансової кризи 69 . В цілому,
внесення пропонованих урядом правок до Закону «Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів
69
А також збільшення вдвічі фінансування на проведення виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних і міських голів (до 28,8 млн грн) [291].
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України», як і законопроект «Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи
на економіку України» вважалося корупційним, оскільки передбачало:
1) встановлення, що «у 2008 році державні гарантії за кредитами надаються
Кабінетом Міністрів України в установленому ним порядку відповідно до
частин першої та другої статті 17 Бюджетного кодексу України загальним
обсягом до 10.000.000 тис. гривень», що означало надання державою «дешевих
коштів» на певні проекти, у реалізації яких можуть бути зацікавлені державні
чиновники, та 2) реінвестування чистого прибутку, отриманого за наслідками
2008 р., та нерозподіленого чистого прибутку минулих років «у свій статутний
капітал, але не менше 500 млн гривень» становило «рішення корпоративного
управління» [279], яке не мало бути внесено у антикризовий закон.
Окрім урядового законопроекту, різними політичними суб’єктами було
подано низку проектів внесення змін до закону про державний бюджет, які
стосувалися питань соціального захисту та, подекуди, містили критику
урядових ініціатив.
Проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України” (щодо продовження виплат компенсацій громадянам втрат від
знецінення грошових заощаджень, забезпечення фінансування пенсій та
збалансування фінансового стану НАК “Нафтогаз України” у 2008 році)» від 1
жовтня 2008 р. був поданий О. Ляшком, Є. Кирильчуком, В. Борисовим,
М. Деркачем. Як було сказано у Пояснювальній записці до законопроекту, його
було розроблено з метою «вирішення першочергових соціально-економічних
проблем держави, зокрема забезпечення фінансування пенсій, продовження
виплат компенсацій громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень,
забезпечення фінансування харчування особового складу Збройних сил
України, а також з метою впровадження рішень Президента України та Уряду
щодо збалансування у 2008 році фінансового стану НАК “Нафтогаз України”»
[202].

Законопроектом

пропонувалося

«збільшити

доходи

та

видатки

Державного бюджету України на 2008 рік на 10.859.968,0 тис. гривень за
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рахунок додаткових надходжень від податку на додану вартість, рентної плати
за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні, а також збору у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів
усіх форм власності. Додаткові надходження спрямовуються: Пенсійному
фонду України; на продовження виплат компенсацій громадянам втрат від
знецінення грошових заощаджень» [26] та на інші цілі. Пізніше М. Деркач від
«Блоку Литвина» подав ще один проект Закону «Про внесення змін до Закону
України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України” (щодо вжиття заходів з мінімізації
наслідків світової фінансової кризи, фінансування пенсій, проведення
позачергових місцевих виборів)» від 28 жовтня 2008 р.
Проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України” (щодо розмірів прожиткового мінімуму та розміру мінімальної
заробітної плати)» від 19 листопада 2008 р. [221] було ініційовано ПР. У
проекті було сказано, що оскільки «прожитковий мінімум є базовим державним
соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних
державних

соціальних

гарантій,

необхідно

затвердити

нові

розміри

прожиткового мінімуму та встановити новий розмір мінімальної заробітної
плати» [221], тобто, встановити розмір прожиткового мінімуму, виходячи з цін
грудня 2007 р., та затвердити нові розміри мінімальної заробітної плати на
2008 р. Проект передбачав, що «розмір мінімальної заробітної плати на кінець
2008 року буде становити 90% прожиткового мінімуму для працездатних осіб і
відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України

щодо

встановлення

мінімальної

заробітної

плати

на

рівні

прожиткового мінімуму для працездатних осіб» мінімальна заробітна плата з 1
січня 2009 року буде встановлена у розмірі не нижчому від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб» [221]. 12 грудня 2008 р.
нарешті було ухвалено Закон «Про внесення змін до Закону України “Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
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законодавчих актів України”», за яким було передбачено виділення з
державного бюджету коштів на створення Стабілізаційного фонду за рахунок
цільового розміщення державних цінних паперів (у сумі близько 3 млрд грн);
поповнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за рахунок спрямування
понадпланових надходжень від перевищення валових доходів над видатками
НБУ (у розмірі 1 млрд грн ); збільшення дотації Пенсійному фонду та
відповідне збільшення обсягу видатків Державного бюджету України у 2008 р.
на 5,2 млрд грн (було збільшено обсяг дотацій Пенсійному фонду на 1,4 млрд
грн на збільшення мінімального розміру пенсій шахтарям); а також заходи зі
стабілізації та збалансування фінансового стану НАК «Нафтогаз України» (а
саме: збільшення видатків на компенсацію різниці між цінами закупівлі
імпортованого природного газу та його реалізації у 2006 р., списання штрафних
санкцій за порушення податкового та митного законодавства) [245], що
планувалися як кроки із розв’язання соціально-економічних питань. Закон
підтримали 266 депутатів, а саме: 1 від Партії регіонів, 153 від БЮТ, 66 від
«Нашої України», 26 від Комуністичної партії, 20 від «Блоку Литвина».
Відповідно, депутати Партії регіонів розкритикували закон, звинувативши
БЮТ у корупції [245]. Ухвалення державного бюджету на 2009 р., як і
прийняття змін до бюджету на 2008 р., відбувалося на фоні парламентського
протистояння, коли у жовтні 2008 р., як і в квітні 2007 р., достроковим
парламентським виборам перешкоджала саме та політична сила, яка «в
результаті розпуску парламенту втрачає посаду прем’єр-міністра» [168]. До
того ж, складнощі, які передували прийняттю бюджету на 2009 р., були
пов’язані

з

економічною

ситуацією,

яка

зумовила

непрогнозованість

макроекономічних показників. Проект Закону «Про Державний бюджет
України на 2009 рік» (який містив показники доходів у сумі 288,1 млрд грн,
витрат – 302,2 млрд грн [288]) уряд затвердив у першому читанні 13 вересня
2008 р. Відповідно, законопроект було зареєстровано у парламенті 15 вересня.
Властивим для нього [268] виступило плановане збільшення соціальних виплат
та державних інвестицій, нереалістичність макроекономічних показників,
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відмінності від попередніх державних бюджетів, такі як: 1) зменшення
державного боргу та дефіциту бюджету 70 (Кабмін планував профінансувати
дефіцит держбюджету за рахунок частини очікуваних надходжень від
приватизації держмайна в сумі 4 млрд грн, а також здійснення позик на суму
5,5 млрд грн [288]), порівняно із цифрами у бюджетах попередніх років, за
несприятливих для цього показників приросту ВВП та темпів інфляції 71 .
Відповідне зменшення держборгу могло виступити антиінфляційним стимулом
та показником передвиборчих амбіцій, 2) відмова від призупинення, як у
попередніх бюджетах із 1994 р., дії законів та підзаконних актів стосовно
соціальних пільг, ліцензій, 3) зрівняння мінімальної зарплати із прожитковим
мінімумом. В урядовому законопроекті було пропоновано затвердити на 2009
р. прожитковий мінімум з 1 січня – 723 грн на місяць, з 1 квітня – 730 грн, з 1
липня – 733 грн, з 1 жовтня – 758 грн, та з 1 січня 2009 р. – встановити розмір
мінімальної зарплати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних: з 1
січня – 770 грн, з 1 квітня – 777 грн, з 1 липня – 780 грн, з 1 жовтня – 807 грн
[288]; проведення бюджетної реформи, прийняття нового Бюджетного кодексу,
перерозподіл доходів на користь місцевих бюджетів [268]. Подання проекту
бюджету

(на

фоні

протистояння

Секретаріату

Президента

та

уряду)

супроводжувала його критика Президентом України, висловлена 30 вересня. У
листопаді 2008 р. Президент В. Ющенко висловив думку про необхідне
внесення змін до законопроекту «Про Державний бюджет на 2009 рік»,
поданого урядом до Верховної Ради, внаслідок невиконання урядом
відповідного рішення РНБО України, оскільки «той варіант, який подавався до
кризи, не може бути зараз прийнятим до уваги» [298] і потребує корекції у
сфері обмежень адміністративних видатків, перегляду податкової, імпортноекспортної політики. На фоні невдоволення президентом діями уряду, у грудні
70

Уперше з 2003 р. дефіцит бюджету заплановано зменшити. Граничний дефіцит Державного бюджету
України становив у 2003 р. 2,6 млрд грн, у 2004 р. –7,4 млрд грн, у 2005 р. – 11,1 млрд грн, у 2006 р. – 13,2 млрд
грн, у 2007 р. – 15,7 млрд грн, у 2008 р. – 18,8 млрд грн (у проекті бюджету 2009 р. його сума зменшувалася і
становила 17,4 млрд грн [268].
71
У проекті зменшено дефіцит бюджету: і у відносному (у відношенні до ВВП 1,4%, порівняно із 2% у
2008 р.), і у номінальному (цифра зменшиться на 1,5 млрд грн.) вимірі. При тому, що у 2008 р. високі темпи
інфляції та приріст ВВП сприятливі для зменшення державного боргу [268].
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В. Ющенко вказував на необхідність врахування у бюджеті на 2009 р. потреб
бізнесу та збільшення фінансування армії [387], а також фінансування
дострокових парламентських виборів. Коментар В. Балоги стосувався того, що
«Президент сподівається, що цьому тандему (уряд і парламент) все ж вдасться
стабілізувати економічне становище держави», при цьому «як стимул до
результативної роботи у Державному бюджеті наступного року мають бути
передбачені видатки на позачергові вибори», без яких «Глава держави не
підпише бюджет, щоб реальність переобрання Верховної Ради була вагомим
застереженням для майбутньої коаліції від популізму, бездіяльності та
безвідповідальності» [370]. У цій ситуації, оскільки бюджет не було прийнято
вчасно у вересні, Президент України заявив, що «неприйняття вчасно
державного бюджету на 2009 рік серйозно ускладнить боротьбу з кризою»
[378], і закликав парламент негайно розглянути та прийняти антикризові
законопроекти та Закон «Про Державний бюджет на 2009 рік», який передбачав
збалансований бюджет [386]. Водночас В. Ющенко поставив вимогу, що
«акцент номер один у роботі парламенту, уряду має бути спрямований на
розробку і прийняття законів» [378], спрямованих на мінімізацію наслідків
економічної кризи. У світлі цієї критики та протистояння, спричиненого
політичною конкуренцією, глава Секретаріату Президента В. Балога у грудні
2008 р. заявляв, що В. Литвину як «новообраному спікеру парламенту не варто
починати свою діяльність на цій посаді з риторики кандидата в президенти і
роздавати наліво-направо критичні зауваження» [370]. Претензії президента
стосувалися і глави уряду. У грудні 2008 р. у Секретаріаті Президента заявили
про намір замінити прем’єр-міністра з метою економічної стабілізації.
Заступник глави Секретаріату Президента Р. Безсмертний висловив побажання,
що «потрібно міняти склад уряду й міняти прем’єр-міністра» [297] внаслідок
неприйняття державного бюджету на 2009 р. та гальмування антикризових
заходів. За його словами, «уряд не є тим центром, куди можна зібрати всі
пропоновані заходи та запропонувати їх українській економіці, українському
бізнесу, українським пенсіонерам і робочим рукам» [297]. У цілому,
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проведення «постійного діалогу» [245] президента з головами ОДА та
міністрами стосовно подолання наслідків економічної кризи могли бути
інтерпретовані як такі, що підтверджували намагання президента не
координувати зусилля із прем’єр-міністром та посилювали дуалізм виконавчої
влади.
У той самий час колишній спікер парламенту А. Яценюк заявив, що
початок виборчої президентської кампанії «унеможливлює внесення до
парламенту реального державного бюджету на 2009 рік», оскільки «на себе
таку відповідальність ніхто не візьме, а якщо навіть візьме та подасть такий
бюджет, – то ніхто на себе не візьме відповідальність проголосувати за
реальний бюджет, який передбачає суттєве скорочення соціальних витрат,
фактично нульовий дефіцит бюджету і максимальну економію на всіх
щаблинах, як української влади, так і галузевих видатків. Політичної волі на це
немає, оскільки кожен мріє побачити себе у президентському кріслі» [388]. Ще
у жовтні 2008 р. представник Партії регіонів прокоментував, що «весь
політикум України має брати на себе відповідальність за непопулярні заходи,
які врешті-решт мають вивести Україну з кризи, але жодна з цих політичних
сил на це не погодиться», тобто, не погодиться на те, щоб «знизити соціальні
розтрати» [362] і створити преференції для металургії, енергетики, сільського
господарства як основних галузей.
Поданий урядом проект Закону «Про Державний бюджет на 2009 рік», зі
збереженням прожиткового мінімуму на рівні грудня 2008 р. (669 грн), було
зареєстровано у парламенті 23 грудня. Відповідно, уряд пропонував поступове
збільшення мінімальної заробітної плати 72 , що означало перегляд соціальних
стандартів та відігравало суттєву роль у формуванні видаткової частини
державного бюджету. Отже, у проекті Закону «Про Державний бюджет на 2009
рік» було заплановано (вперше) зрівняння мінімальної заробітної плати із
прожитковим мінімумом для працездатних73. Закон України «Про Державний
72
Із 1 січня 2009 р. уряд пропонував встановити розмір мінімальної заробітної плати 605 грн, з квітня –
625 грн, з липня – 630 грн, з жовтня – 650 грн, грудня – 669 грн на місяць [282].
73
Ці показники було заплановано з початку року на рівні 770 грн, а на кінець року – 807 грн [268].
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бюджет України на 2009 рік» було затверджено парламентом 26 грудня та
підписано президентом 29 грудня. У законі були заплановані зведені доходи
бюджету на рівні 238,93 млрд грн (на 14,2 млрд більше, ніж у 2008 р. [64]).
Втім, у державному бюджеті на 2009 р. було закладено такі показники
макроекономічного розвитку, як: зростання ВВП на 0,4% та інфляція на рівні
9,5% [225], чому не відповідали прогнозовані Світовим банком показники та
реальні показники 2009 р. Дані економічного розвитку країни у 2009 р.
показали скорочення реального ВВП на 14,8% та інфляцію, яка становила
понад 13%. Як вказують дослідники, зроблено «свідому “помилку” у прогнозі,
оскільки вища інфляція компенсує нижчий ВВП, з точки зору доходів бюджету.
За такого припущення, уряд отримує змогу, декларуючи збереження рівня
соціальних гарантій, насправді зекономити на соціальних витратах через іншу
динаміку рівня таких гарантій, тобто штучно зменшити соціальні зобов’язання»
[361]. Видатки планувалося збільшити на 27 млрд грн (до 267 млрд грн),
унаслідок чого дефіцит бюджету становив близько 35 млрд грн [64]. Водночас,
очікуючи прояви дефіциту бюджету у лютому, і президент, і прем’єр-міністр
запланували переглянути закон на початку року [64].
Плановане зменшення видатків бюджету, порівняно із 2008 р., навіть у
номінальному вимірі, не враховуючи інфляцію, було суттєвим. Зважаючи на
створення у 2008 р. Стабілізаційного фонду для мінімізації наслідків
фінансово-економічної кризи [187], який становив 20 млрд грн і який насправді
містив ті статті видатків, що і бюджети попередніх років, його фінансування
повинно було виступити пріоритетною статтею бюджетних видатків. Проте
наповнення Стабілізаційного фонду передбачало надходження від приватизації,
які склали б 50%. Розробляючи бюджет на 2009 р., уряд планував отримати від
продажу державного майна 8,5 млрд грн, але з січня по жовтень 2009 р. було
отримано не більше 500 млн грн (6% від плану) [355]. Відповідно, потрібною
була приватизація великих підприємств із високою вартістю, але підготовка до
таких заходів повинна бути тривалою, що не вкладалося у часові межі
виконання бюджету. При цьому, підтримка галузей, на яку було орієнтовано
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кошти Стабілізаційного фонду (зокрема агропоромислового комплексу, авіа- та
машинобудування,

оборонного

комплексу,

вугільної

галузі,

житлово-

комунального господарства, енергетичної галузів, а також заходи з підготовки
до Євро-2012 та проекти соціально-економічного розвитку [361]), очікувалась у
першій половині року. До того ж, вартість підприємств, які планувалося
приватизувати, повинна була зрости у наступному періоді. Отже, поставало
питання, наскільки доцільним був їх продаж, у чому зацікавлені ініціатори
швидкого наповнення бюджету. Інше джерело надходжень до Стабілізаційного
фонду становили позики міжнародних організацій. Водночас надходження від
Держмитслужби, плановані у 2009 р., у бюджеті не були вказані, при тому, що
у 2007–2008 рр. вони становили близько 50% бюджетних надходжень [151].
Додаткові ресурси у державному бюджеті планувалося спрямувати на
підвищення стипендій, надання пільг, сплату за навчання студентам, «які
проживають у населених пунктах, розташованих у місцевостях, оголошених
зонами надзвичайної екологічної ситуації та постраждали від стихійного лиха,
що навчалися за кошти фізичних (юридичних) осіб (у тому числі тих, хто
вступив на перший курс у 2008 році)», збільшення видатків на грошове
забезпечення військовослужбовцям, покриття дефіциту Пенсійного фонду,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для збільшення виплат
допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям на 22,5%, субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню. При цьому, «враховуючи обмеженість ресурсу бюджету та
з метою забезпечення коштами першочергових соціальних видатків, зокрема
заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог, у проекті бюджету на 2009 рік
передбачено скорочення інших поточних видатків за загальним фондом
державного бюджету в середньому на 70 відсотків у порівнянні із 2008 роком»
[225]. У законі пропонувалося визначити захищеними видатки Державного
бюджету України на 2009 р., з-поміж інших, видатки на будівництво
(придбання) житла для військовослужбовців, підготовку кадрів вищими
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навчальними закладами I–IV рівнів акредитації, видатки на компенсацію
Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками фіксованого
сільськогосподарського

податку

спеціальної

ставки

зі

збору

на

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [225]. Отже, оскільки
зобов’язання за пенсійними виплатами планували виконати за рахунок
отриманих Пенсійним фондом позичок з державного бюджету, уряд
рекомендував списати надану у 2008 р. Пенсійному фонду непогашену позичку
у сумі 4692400 тис. грн для забезпечення своєчасної виплати пенсій (відповідно
до статті 57 Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення
змін до деяких законодавчих актів») за рахунок коштів державного бюджету
[282]. Парламент встановив також, що покриття дефіциту бюджету Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття здійснюватиметься за рахунок коштів держбюджету [164].
Розмір мінімальної зарплати, за цим законом, повинен був бути не
нижчим прожиткового мінімуму та встановлюватися Верховною Радою за
поданням Кабінету Міністрів не рідше, ніж раз на рік, у Законі про Державний
бюджет [164]. Законом встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 1
січня 2009 р. 605 грн, з 1 квітня 2009 р. – 625 грн, з 1 липня 2009 р. – 630 грн, з
1 жовтня 2009 р. – 650 грн, з 1 грудня 2009 р. – 669 грн; працівникам
бюджетних установ, розміри посадових окладів (тарифних ставок) яких були
менші за визначений розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад
(тарифна ставка) встановлювався на рівні мінімальної заробітної плати.
Водночас Кабінету Міністрів України доручалося за результатами виконання
Державного бюджету України у січні – квітні 2009 р. з урахуванням стану
соціально-економічного розвитку України передбачити збільшення витрат
бюджету на поетапне впровадження Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної
плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб» [243].
Зміни до державного бюджету на 2009 р. було внесено законами від 3
лютого 2009 р., 5 березня 2009 р., 17 березня 2009 р., 21 травня 2009 р., 10
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червня 2009 р., 23 червня 2009 р., 21 серпня 2009 р., 23 жовтня 2009 р., 6
листопада 2009 р., 15 грудня 2009 р., 16 грудня 2009 р. При цьому, у сфері
бюджетного регулювання було видано Розпорядження Кабінету Міністрів «Про
перерозподіл бюджетних призначень у 2009 році» (вiд 21 жовтня 2009 р.) та
Постанови Кабінету Міністрів «Про заходи щодо забезпечення виконання
Державного бюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році» (від 29
жовтня 2009 р.), «Про схвалення проекту Закону України “Про Державний
бюджет України на 2010 рік» (від 12 вересня 2009 р.) та «Про схвалення
Прогнозу показників Зведеного бюджету України за основними видами
доходів, видатків і фінансування на 2011– 2013 роки» (від 12 вересня 2009 р.).
Окрім того, було прийнято Постанову Кабінету Міністрів вiд 18 березня 2009 р.
«Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна»,
яка стосувалася наповнення Стабілізаційного фонду, а також низку постанов
уряду, зміст яких стосувався спрямування коштів Стабілізаційного фонду.
Втім, затверджений у період кризи державний бюджет на 2009 р. містив
малореалістичні показники, зокрема зростання ВВП на 0,4%, інфляцію (індекс
споживчих цін) на рівні 9,5%, граничний розмір дефіциту державного бюджету
у сумі 31,563 млрд грн [225] (на 6 млрд грн більше, ніж у 2008 р. [355]), прогноз
доходів зведеного бюджету на 2009 р. з врахуванням надходжень попередніх
років – 306,0 млрд грн (на 15,1 млрд грн більше, ніж у 2008 р. [209]); доходи
державного бюджету, за законом, становили 245,3 млрд грн [225]; прогноз
видатків зведеного бюджету – 339,9 млрд грн (на 35,9 млрд грн більше, ніж у
2008 р.); видатки державного бюджету становили 194,4 млрд грн [225].
Загалом, у бюджеті на 2009 р. було заплановано збереження частки
перерозподілу ВВП через зведений бюджет на рівні, що не перевищував 32%
[209]. Втім, враховуючи те, що для економічного зростання сприятливою є
ситуація, коли обсяг коштів, які перерозподіляє держава, не перевищує 20% від
ВВП,

плановане

у

бюджеті

збереження

частки

перешкоджало у перспективі економічному зростанню.

перерозподілу

ВВП
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Окремо варто звернути увагу на спроби затвердити державний бюджет на
2010 р. Політичне протистояння та передвиборчі амбіції суб’єктів ухвалення
відповідних рішень не сприяли розробці законопроекту, який здобув би
підтримку парламенту до проведення виборів. Роботу із розробки проекту
державного бюджету на 2010 р. уряд почав у травні 2009 р., коли
Ю. Тимошенко доручила Міністерству фінансів України його підготовку за
участю

керівників

обласних

державних

адміністрацій

та

начальників

фінансових управлінь адміністрацій і коли, за її словами, «Мінфін почав
формувати проект бюджету на 2010 рік разом із місцевою владою», із тим, щоб
«обов’язково

були

залучені

представники

Асоціації

міст

України

і

представники обласних рад» [281]. У БЮТ, коментуючи, що «потрібно ще
встигнути прийняти бюджет-2010, оскільки рік буде важкий, і якщо не буде
прийнято бюджет 2010 року, то січень почнеться з однією дванадцятою
(частиною) бюджету попереднього, а була вже інфляція, і це загрожує
проблемами, зокрема, у соціальній сфері», у червні 2009 р. пропонували
провести президентські вибори восени для вчасного формування державного
бюджету на наступний рік [19]. Сформульовані в урядовому проекті
держбюджету на 2010 р. наміри збільшення прожиткового мінімуму лише на
9,7% [210] свідчили про неналежне гарантування соціальних стандартів. У
серпні 2009 р. у Партії регіонів пропонували встановити прожитковий мінімум
з підвищенням до 888 грн із 1 квітня, до 905 грн з 1 липня й до 931 грн з 1
жовтня 2010 р. В цілому, у своєму законопроекті уряд планував збільшити у
2010 р. державне навантаження на бюджет майже в 1,8 раза [167], що
спричиняло збільшення боргових зобов’язань і за що у вересні 2009 р.
заступник глави Секретаріату Президента О. Шлапак назвав урядовий проект
державного бюджету на наступний рік – «бюджет передвиборчих обіцянок,
хитрощів і боягузтва» [167]. Предметом критики виступило і те, що проект
бюджету «не передбачає і не підтримує жодної структурної реформи – ні
податкової, ні бюджетної, ні соціальної сфери, на газового ринку, так
необхідних на сьогодні нашій державі», згідно з проектом бюджету, у
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Стабілізаційному фонді не акумулювалися ресурси на розвиток держави. Окрім
того, у Секретаріаті Президента уряд продовжували критикувати за намагання
здійснювати «ручне керування» економікою [167]. За словами О. Шлапака,
уряд Ю. Тимошенко у бюджеті на 2010 р. «закладає для себе унікальну
можливість ручного маніпулювання бюджетними ресурсами – починаючи від
обсягів державного боргу і дефіциту, нерозподілених обсягів державних
гарантій і завершуючи ручним керуванням кожним з 12 тисяч бюджетів» [167].
На фоні політичного протистояння 14 вересня 2009 р. віце-спікер
М. Томенко заявив: «Якщо не вдасться розблокувати роботу парламенту для
ухвалення держбюджету, то тоді Кабінету Міністрів доведеться ухвалювати
рішення не як бюджет, а як план реалізації бюджету, що передбачено
Бюджетним кодексом» [294]. Проте перший віце-спікер О. Лавринович
стверджував, що ухвалення держбюджету урядовими постановами незаконне
[138], пояснюючи прагнення прем’єр-міністра вжити таких кроків, оскільки за
проектом уряду «Кабінет Міністрів отримує делеговане право від Верховної
Ради на самостійне регулювання розміру зовнішнього боргу, право видавати
безвідсоткові кредити місцевим бюджетам, право затверджувати інвестиційні
складові кожного місцевого бюджету», що пояснює намір Ю. Тимошенко
«діяти в обхід парламенту» [138]. Представник Партії регіонів М. Азаров теж
підтверджував, що набуття чинності норм державного бюджету на 2010 р.
рішеннями уряду є неможливим, оскільки відповідно до чинного законодавства
бюджет може бути прийнятий тільки у вигляді закону [3]. Тоді ж М. Азаров
сказав,

що Верховна Рада ніколи не прийме пропонований урядом

Ю. Тимошенко законопроект державного бюджету [3].
У вересні 2009 р. президент заявив, що не підпише закон про державний
бюджет, якщо не буде збільшено видатки на Збройні сили [379] (подібними
були його заяви перед підписанням Закону «Про Державний бюджет на 2009
рік»). Президент пропонував недопущення зростання державного боргу
України на 2010 р., визначення у бюджеті проектів, на які буде витрачено
кредитні кошти, недопущення збільшення податків для бізнесу, повернення
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Стабілізаційному фонду інвестиційних функцій, реалізацію «виваженої та
відповідальної соціальної політики, спрямованої на підтримку найвразливіших
верств населення», запровадження зборів на предмети розкоші для збільшення
надходжень до Пенсійного фонду, розвиток соціальної сфери, реалізацію
програми надання доступного житла, відшкодування податку на додану
вартість [382], що були неоднозначними з погляду популізму кроками.
28 жовтня 2009 р. уряд ухвалив Постанову «Про заходи щодо
забезпечення виконання Державного бюджету та місцевих бюджетів у 2010
році» (доходи зведеного бюджету було визначено на рівні 328,3 млрд грн,
видатки – на рівні 360,9 млрд грн [289]). Уряд також доручив Міністерству
фінансів України забезпечити у січні–лютому 2010 р. фінансування заходів з
проведення виборів президента у сумі 969,6 млн грн [289]. На 9 листопада до
проекту бюджету депутатськими фракціями та окремими парламентарями було
внесено понад тисячу поправок [145] для їх направлення до уряду. Проте, як
стверджував спікер парламенту, відбувалося перешкоджання ухваленню
бюджету урядом та Партією регіонів. У листопаді 2009 р. В. Литвин заявив, що
«з 33 членів парламентського Комітету з питань бюджету по два депутати
представляють фракції КПУ і «Блоку Литвина», семеро – фракцію «НУ–НС»,
«а решта – представники двох найбільших фракцій, які не з`являються останнім
часом на засідання комітету» [145]. Він заявив, що «Партії регіонів прийняття
бюджету не потрібно, оскільки тільки такий стан речей дає додаткові підстави
для критики своїх політичних опонентів» [145], «Іншій політичній силі бюджет
не потрібен також, бо у разі його прийняття треба дати відповідь на всі ті
обіцянки, які вже виголошені і зафіксовані у відповідних постановах уряду і
які, зокрема, стосуються підвищення зарплат окремим категоріям громадян»
[145]. Варто вказати, що в урядовому проекті Закону України «Про Державний
бюджет України на 2010 рік» рівень прожиткового мінімуму та розміри
посадових

окладів

працівників

бюджетних

установ

і

стипендії

установлювалися в розмірах, що діяли у грудні 2009 р., і урядом було
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передбачено надання Державним казначейством позичок Пенсійному фонду
[289].
На початку листопада В. Литвин заявив, що «маємо парадоксальну
ситуацію: з одного боку, є звернення уряду перенести розгляд програми
економічно-соціального розвитку на 2010 рік, затвердження якої має
передувати розгляду проекту бюджету, а з другого боку – заяви, що бюджет не
буде прийнятий» (зокрема прем’єр-міністр неодноразово стверджувала, що до
президентських виборів не буде ухвалено державний бюджет [289; 145]), та
призначив розгляд проекту державного бюджету у пакеті з програмою
соціально-економічного розвитку на 19 листопада. Але попри перешкоджання
прийняттю бюджету, 9 листопада 2009 р. спікер парламенту сказав, що «який
би опір цьому не чинили і як не затягували б розгляд питання про бюджет, воно
буде розглянуто» [145]. Як спікер висловився пізніше, у разі прийняття
бюджету після виборів «бюджет буде набагато гірший в соціальному плані, ніж
він є сьогодні», тому «новий бюджет країни має бути прийнятий у строк до
президентських виборів та у відповідності з новими соціальними стандартами»,
«в іншому разі, Україна отримає бюджет з мінімальною соціальною складовою,
що не піде на користь українському народу» [147].
У грудні, після закидів до уряду з боку Секретаріату Президента у
збільшенні державного боргу та невиконанні дохідної частини бюджету 2009 р.
[149] О. Шлапак заявив, що уряд повинен негайно сформувати своє бачення
щодо держбюджету на 2010 р. і подати його до парламенту, щоб забезпечити
фінансування статей бюджетних видатків наступного року [149]. Водночас він
підкреслив роль «підконтрольного» президенту Центрального банку у
збереженні функціонування банківської системи [149]. Тоді ж В. Ющенко
назвав бюджетний процес від Ю. Тимошенко імпровізацією та висловився про
прем’єр-міністра як про «символ кризи» [385]. Проте уряд сподівався на
прийняття бюджету ще у 2009 р. Після того, як парламент відхилив урядовий
проект державного бюджету та відправив його на доопрацювання, 21 грудня в
уряді заявили про те, що скасування постанови та повернення Верховної Ради
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до розгляду урядового проекту [295] надасть можливість ухвалити бюджет
протягом тижня.
На фоні політичного протистояння у 2009 р. закон про державний
бюджет на наступний рік не ухвалили, і у січні 2010 р. президент прогнозував,
що державний бюджет на 2010 р. не буде ухвалено до березня. За його словами,
«такого ще не було, щоб країна не була готова ухвалити бюджет ні в січні, ні в
лютому, і не буде готова і в березні» [381]. На думку президента, «прем’єр, яка
не подала бюджет, не виконує цей закон, як він не виконувався і у 2009 році»
[381], що відповідно, перешкоджало виконанню закону про підвищення
соціальних стандартів (водночас президент висловив упевненість у тому, що
наступний прем’єр-міністр буде здатний сформувати бюджет країни і
забезпечити виплати, передбачені законом про соціальні стандарти [381]).
Критику уряду з боку президента спричинила також потреба фінансування
виборчої кампанії [385]. У відповідь в уряді заявили про відсутність «проблем
на даний момент з фінансуванням виборчої кампанії» та про те, що
«фінансування діяльності ЦВК здійснюється відповідно до узгодженого плану»
[295]. Втім, Закон «Про Державний бюджет на 2010 рік» було ухвалено лише
27 квітня 2010 р. [226], за нового уряду, сформованого після президентських
виборів.
Враховуючи економічно зумовлені потреби антикризового регулювання,
здійснюваного опортуністичними політичними суб’єктами, їх особливу увагу
привернули питання підвищення соціальних стандартів, індексації доходів,
розмірів бюджетних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.
Зміст пропонованих протягом 2009 р. альтернатив та відсутність консенсусу
гілок влади у питанні затвердження бюджету дають змогу стверджувати про
прагнення декларувати наміри підвищення соціальних стандартів, збільшуючи
відповідні номінальні показники за їх реального зменшення, та про
продовження політичного протистояння суб’єктів бюджетної політики.
Отже, органами державної влади було запропоновано низку антикризових
заходів, затвердження яких було ускладнено політичним протистоянням у
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країні

та

несхильністю

політичних

суб’єктів

до

співпраці.

Зокрема,

протистояння у процесі ухвалення політичних рішень стосувалося розробки та
ухвалення Законів «Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на
економіку України», «Про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін у деякі законодавчі акти
України», «Про Державний бюджет України на 2009 рік», створення
Стабілізаційного фонду, затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів
України

«Подолання

впливу

світової

фінансово-економічної

кризи

та

поступальний розвиток» та водночас спричиняло розробку президентом та
представниками парламентських фракцій альтернативних законопроектів.
І оскільки бюджетне законодавство формувалося у ситуації політичного
протистояння, аналіз процесу розробки та ухвалення законів про державний
бюджет дозволяє стверджувати про політичну конкуренцію як а) чинник
«соціальної спрямованості» законодавства, б) мотивацію до дискредитації
політичних опонентів, що набувало актуальності перед президентськими
виборами.

5.2 Реалізація рішень у сфері бюджетного фінансування видатків на
соціальний захист та соціальне забезпечення: прояви ex post опортунізму

Ухвалення та реалізацію рішень у сфері бюджетного фінансування,
спрямованих насамперед на подолання проявів фінансово-економічної кризи,
певною мірою було зумовлено прагненням їх суб’єктів до отримання
політичної ренти у вигляді виборчої підтримки, що спричинило високий рівень
видатків, орієнтованих на певні цільові групи. Водночас процеси ухвалення та
реалізації

рішень

супроводжувалися

намаганням

політичних

суб’єктів

використати перед виборами протистояння між Президентом України,
Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України в умовах
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сформованого політичного режиму. 30 січня 2009 р. у Зверненні до
українського народу президент заявив про «вимогу до українського уряду і
парламентської більшості зупинити ті потоки брехні, фальші, наклепів»,
декларуючи намір «дати чітку і правдиву оцінку економічній, бюджетній і
фінансовій ситуації в Україні» [377]. Він звинуватив прем’єр-міністра («ви
свідомо заклали в бюджет всі завищені показники та обіцянки, які не можете
виконати сьогодні. Гроші не сконцентровані, а розпорошені, в тому числі і на
чергову виплату заощаджень») та представників БЮТ у підтримці популізму
(«який вже завтра обернеться невиплатою заробітної плати, пенсій, стипендій і
цілої

низки

соціальних

допомог»),

називаючи

ухвалений

бюджет

«провокатором кризи» [377]. Відповідно, В. Ющенко вимагав «негайно внести
зміни до державного бюджету на 2009 рік», «де видатки будуть відповідати
можливостям економіки», що, на його думку, було «єдиним способом
виправити становище» (оскільки «уряд не зібрав і половини запланованого на
січень обсягу податків і зборів» через «нереальність бюджету» [377]). У
відповідь, Ю. Тимошенко заявила, що бюджет на січень 2009 р. перевиконано,
зарплати працівникам бюджетної сфери та пенсії буде виплачено, а ціни на газ
для населення та теплокомуненерго залишаться на рівні 2008 р., попросивши
президента – «якщо не допомагаєте, то хоч не заважайте» [63]. При цьому, вона
періодично заявляла, що уряд не планує переглядати державний бюджет
протягом півроку. У відповідь на заклики В. Ющенка до відповідальних за
економічну політику уряду та парламенту «не перекладати відповідальність за
свою політику на інші гілки влади» [217] та прийняти зміни до бюджету,
прагнучи представити власний законопроект, вона сказала, що державний
бюджет в умовах кризи краще не переглядати, стверджуючи, що планований у
травні перегляд бюджету передбачає скорочення доходів [285].
Водночас і президент, і прем’єр-міністр наполягали на потребі
консолідації політичних сил. Проте Ю. Тимошенко казала про необхідність
політичної консолідації для подолання кризи, не вказуючи при цьому
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перспективи співпраці із президентом 74 . У лютому 2009 р. у прес-службі
президента заявили про його готовність підтримувати всі конструктивні дії
уряду та парламенту і спільними зусиллями вирішувати складні економічні
проблеми у країні, зокрема, приймати зміни до бюджету та антикризові закони
[217]. Проте, за словами речника президента, парламент «демонструє
неготовність» законодавчого органу до ухвалення необхідних для країни
рішень [372], у тому числі через «відсутність злагодженої роботи парламенту та
уряду», оскільки із 85 антикризових законопроектів, внесених на розгляд
парламенту, було прийнято лише 12, при цьому, 3 закони повернуті
Президентом України до парламенту для повторного розгляду, а із 17
законопроектів, які, на думку Кабінету Міністрів України, спрямовано на
збалансування Державного бюджету України на 2009 р., було прийнято лише 2
[217]. Водночас президент застерігав уряд і парламент від того, щоб
«перетворювати засідання Верховної Ради на черговий обмін звинуваченнями
та політиканськими заявами» [217].
У Посланні президента про внутрішнє і зовнішнє становище України від
31 березня 2009 р. тривала критика урядової політики у бюджетній сфері.
В. Ющенко і далі вказував на «прихований і непрозорий бюджет Уряду» і
повторив, що «існуючий Державний бюджет на 2009 рік є популістським, він
спотворює роль державних фінансів. Він є серйозною загрозою для
стабільності національних грошей і цін», коли «необхідно припинити
розпорошення ресурсів на 300 державних цільових програм» та «потрібно
максимально скоротити всі непродуктивні витрати і нарешті почати жити за
статками», для чого переглянути бюджет, гарантуючи фінансування захищених
статей, «до яких слід віднести забезпечення соціальних стандартів та видатків
для мінімального забезпечення функцій держави» [365].
Також, оскільки ще у лютому президент звинувачував уряд у
непрозорому використанні коштів Стабілізаційного фонду [369], його
74
«Для того, щоб боротися з кризою, нам потрібні політична консолідація, холодний та тверезий розум,
залізні нерви, сила волі, рішучість та глибоке відчуття відповідальності – саме те, чого завжди бракувало,
бракує та бракуватиме Віктору Андрійовичу» [63].
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раціональною пропозицією було повернення Стабілізаційному фонду тієї ролі,
«яка закладалася при його створенні, – фінансувати найважливіші державні
проекти, а не погашати заборгованість із заробітних плат» [365]. Відповідно, у
контексті

пенсійної

реформи

президент

висловився

про

необхідність

реалістичних змін до бюджету Пенсійного фонду, пропонуючи «скасувати всі
спеціальні пенсії» (оскільки бюджетні «мільярдні дефіцити покриваються за
рахунок коштів Стабілізаційного фонду. Ця політика призведе до колапсу»
[365]). Водночас систему соціального захисту (у контексті потреби «навести
порядок у пільгах, адже в Україні 19,5 мільйонів пільговиків») президент
назвав несправедливою та закликав «зменшити кількість пільг, особливо за
професійною ознакою, персоніфікувати їх і привести право на пільги в
залежність від фінансового та майнового стану» [365].
Як бачимо, протистояння по лінії президент–парламент не було
одностороннім. При цьому, тема виборів ставала дедалі помітнішою у
висловлюваннях та взаємній критиці. У відповідь на Послання президента від
березня 2009 р. спікер парламенту заявив: «Президент сьогодні закликав
відмовитися від популізму. На практиці ми побачили, що сьогодні йде, по суті,
блокування ухвалення цих рішень. Зовсім очевидно, що реалізується сценарій
чергових позачергових виборів Верховної Ради» [146]. У продовження, у травні
2009 р. спікер парламенту відмовився розглядати урядовий проект змін до
бюджету на 2009 рік (через те, що, на думку В. Литвина, «необхідно чітко
усвідомити, які мають бути зроблені зміни у державному бюджеті», оскільки
пропонований секвестр бюджету спрямовано на те, щоб «зменшити шанси
своїх опонентів під час президентських виборів»), та відмовився розглянути
антикризову урядову програму, щоб, за словами спікера парламенту, не
створювати приводу «для політичних хвилювань і протистояння у Верховній
Раді» [143].
Політичні опоненти активно критикували уряд за намагання здійснювати
«ручне управління» економікою. Стосовно прагнення уряду використати
бюджетні заходи для реалізації своїх політичних амбіцій та керувати
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економікою у «ручному режимі» у червні 2009 р. була озвучена думка
президента про те, що уряд не має власної економічної програми, а його дії є
«щоденною імпровізацією», коли він «зробив бюджетний процес заручником
своєї популістської політики та одним із основних об’єктів маскування
реального стану економіки» [371]. У цей період прес-служба президента
оприлюднила дані про подання прем’єр-міністром хибної інформації «щодо
стану економіки на прес-конференціях та прямих ефірах» і «продовження
практики маніпуляцій з макроекономічними показниками» [258]. За даними
Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента
України, у червні 2009 р. спостерігалося «невиконання бюджету більш ніж на
6%. Ця тенденція посилюється, а рапорти Уряду про рівень виконання бюджету
є можливими завдяки: коригуванню у бік зменшення планових показників,
використанню доходів майбутніх періодів, зростанню боргів бюджету перед
підприємствами,

проїданню

накопиченого

ресурсу,

різкому

зростанню

внутрішнього боргу та емісійному фінансуванню бюджету», а виконання
зобов’язань з пенсійних виплат стало можливим за рахунок отриманих
Пенсійним фондом позичок з державного бюджету [258]. На підтримку цих
закидів, теж у контексті теми виборів, улітку 2009 р. Партія регіонів заявила,
що уряд «використовуватиме кошти держбюджету для ведення президентської
виборчої кампанії Юлії Тимошенко», та про те, що «передвиборчий штаб БЮТ
буде переміщений у будівлю Кабінету Міністрів» [250]. О. Єфремов заявив, що
«уряд намагається зробити все, щоб у ручному режимі перетягнути на себе
управління не лише економікою, а й усіма фінансами в нашій державі» [250].
Слідом за спікером парламенту та президентом, які неодноразово
наголошували на передвиборчих амбіціях політичних конкурентів, у червні
2009 р. прем’єр-міністр заявила, що у зв’язку з майбутніми президентськими
виборами у Верховній Раді може бути прийнято багато популістських законів
[287]. Такі висловлювання спричинило, у тому числі, те, що у парламент
надійшов законопроект «Про внесення змін до Закону “Про Державний бюджет
на 2009 рік”», про відповідне підвищення розміру прожиткового мінімуму та
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мінімальної заробітної плати, у якому було запропоновано затвердити на 2009
р. прожитковий мінімум на 1 особу з розрахунку на місяць, із 1 липня – в
розмірі 808 грн, з 1 жовтня – 848 грн [287]. За законопроект проголосували в
першому читанні 243 депутати, проте не фракція БЮТ, оскільки прем’єрміністр заявила, що збільшення прожиткового мінімуму не забезпечено
фінансовими ресурсами [287].
Зі свого боку, у липні 2009 р. Партія регіонів декларувала наміри
ухвалення закону про підвищення прожиткового мінімуму, підкреслюючи
наявність коштів у бюджеті [5]. М. Азаров як представник Партії регіонів
висловив пропозицію використати для вирішення соціальних питань гроші в
розмірі 23 млрд грн, які уряд пропонував спрямувати на підтримку «Нафтогазу
України». Це, на його думку, сприяло б виходу із кризи через підвищення
соціальних стандартів, яке, в свою чергу, привело б до підвищення
внутрішнього споживчого попиту [5]. М. Азаров казав про необхідність
виділити із державного бюджету на 2009 р. суму 20 млрд грн, тобто 8 млрд грн
для підвищення мінімальних пенсій, 12 млрд грн для підвищення мінімальних
зарплат [252]. Збільшення мінімальної заробітної плати, відповідно, призвело б
до збільшення надходжень до ПФ та збільшення надходжень від податків, які,
як і 10 млрд грн, були спрямовані урядом на рекапіталізацію банків, і які
М. Азаров вважав за необхідне «в першу чергу направити на збільшення
мінімального прожиткового мінімуму» [252]. Окрім того, він пропонував
спрямувати на збільшення соціальних стандартів отримані урядом від
Міжнародного валютного фонду 1,5 млрд дол. США кредиту [252].
Інший представник ПР, М. Папієв, запропонував, «якщо уряд не має
можливості забезпечити підвищення мінімальних соціальних стандартів,
оформити це у вигляді зобов`язань держави», зафіксувати «як державний борг,
виходячи

з

розміру

прожиткового

мінімуму»,

який

потім

буде

реструктуризовано або повернено громадянам «акціями державних банків» [5].
У липні 2009 р. Партія регіонів і далі наполягала на підвищенні соціальних
стандартів і, декларуючи свої прагнення, 3 липня оголосила про намір
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ініціювати позачергові вибори до Верховної Ради [5] у разі неприйняття змін до
закону про Державний бюджет України на 2009 р. щодо збільшення розмірів
мінімальних заробітних плат і пенсій.
Водночас такі кроки не були підтримані НУ–НС. У НУ–НС (Єдиному
центрі), продовжуючи взаємні із урядом звинувачення у популізмі, у липні
заявили: «Якщо ми вкладатимемо у зарплату бюджетникам, щоб Тимошенко
мала хороший рейтинг, то виникає запитання – а чим ми будемо віддавати ці
гроші?», підкреслюючи, що державі варто брати кредити для вкладання коштів
у економічний розвиток, а не на покриття дефіциту бюджету (держава, «яка
працює на перспективу, може брати кредити, якщо вони дешеві, але їх
необхідно вкладати у розвиток, скажімо, у малі підприємства, які дадуть
можливість заробляти державі гроші і повертати кредити») [8]. Тобто, кредит
МВФ, на думку представників цієї політичної сили, мав би бути використаний
для рефінансування банків. У цьому контексті, у НУ–НС і далі закидали уряду
непрозорість діяльності, зокрема у використанні кредиту МВФ, оскільки «наш
уряд використовує ці гроші, щоб закрити дірки в бюджеті», до того ж, НУ–НС
називали кредит МВФ «сформований перший виборчий фонд» [8]. Отже,
закиди стосувалися передвиборчої орієнтації економічної політики уряду та
були пов’язані із тим, що «державний кошторис знаходиться в таємниці: ніхто
не знає, як виконується бюджет, ніхто не знає, як розвивається економіка, дані
засекречені», «тому що кандидат на посаду президента Тимошенко не хоче
показувати, як вона “добре” керує державою» [8].
Ці кроки і неузгодженість позицій НУ–НС та Партії регіонів передували
аналогічним звинуваченням з боку прем’єр-міністра стосовно передвиборчої
зумовленості дій президента. У липні 2009 р. В. Ющенко наклав вето на нову
редакцію Закону «Про Бюджетний кодекс», затверджену парламентом 23
червня 75 , пояснюючи це прагненням уникнути конфліктів «між обласними
радами та сільськими радами тощо», коли «розподіленням направлених з
75
Попередня редакція Бюджетного кодексу була прийнята парламентом 21 червня 2001 р. 18 вересня
2008 р. парламент ухвалив нову редакцію Бюджетного кодексу (законопроект №2709) у першому читанні, а 23
червня 2009 р.– в цілому.
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центру коштів займатимуться саме на обласному рівні тощо», та відправив до
парламенту пропозиції, підкреслюючи необхідність того, щоб «ресурси, які
отримує місцева влада, розподілялися згідно з її потребами» [368]. Прем`єрміністр, яка вважала дії президента передвиборчими та назвала їх – «крок
політикана,

а

не

політика»

[277],

висловила

намір

домовлятися

із

представниками Партії регіонів у парламенті для того, щоб подолати вето, та
заявила, що якщо зміни до Бюджетного кодексу не буде прийнято у 2009 р., то
наступного року «ці документи обов`язково будуть підписані новим
президентом» [368]. Водночас Ю. Тимошенко стверджувала про наміри
формувати державний бюджет на 2010 р. на основі закладених у ветованому
законі позицій [277].
У жовтні 2009 р. уряд затвердив перерозподіл (з державного до місцевих
бюджетів) субвенцій на надання пільг, субсидій та допомоги населенню,
вимагаючи зменшити «видатки споживання за бюджетними програмами
„Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення
побутового сміття та рідких нечистотˮ на суму 256725,6 тис. гривень» та
урізати видатки за програмою «обслуговування внутрішнього державного
боргу» на 1527745,2 тис. грн [232; 292]. Попри популізм уряду прем’єр-міністр
активно критикувала позицію президента стосовно закону про підвищення
соціальних стандартів, прийнятого у жовтні 2009 р. Ситуація навколо цього
закону зумовила нове протистояння гілок влади, коли прем’єр-міністр заявила
про його неконституційність та невідповідність вимогам МВФ, що спричинило
ненадання четвертого траншу кредиту.
20 жовтня 2009 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про
встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати».
Законом було передбачено встановити прожитковий мінімум з розрахунку на
одну особу (у розрахунку на місяць) з 1 листопада 2009 р. в розмірі 701 грн, з 1
січня 2010 р. – 825 грн, з 1 квітня – 839 грн, з 1 липня – 843 грн, з 1 жовтня –
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861 грн, з 1 грудня – 875 грн. Крім того, розміри мінімальної заробітної плати з
1 листопада 2009 р. встановлювалися на рівні 744 грн, з 1 січня 2010 р. – 869
грн, з 1 квітня – 884 грн, з 1 липня – 888 грн, з 1 жовтня – 907 грн, з 1 грудня –
922 грн [224]. У цій ситуації Партія регіонів як парламентська опозиція
проголосувала за збільшення прожиткового рівня на 12–14% (до 701– 744 грн),
соціальних стандартів – на 23%, що потребувало урядового фінансування цих
витрат у 2009 р. у обсязі 8 млрд грн, у 2010 р. – 60 млрд грн [355]. Водночас
прем’єр-міністр та представники Міжнародного валютного фонду зверталися
до президента із проханням накласти на закон вето [283]. У цій ситуації
проявом політичного опортунізму прем’єр-міністра було не прагнення
декларувати обіцянки покращення добробуту населення на мінімальному рівні,
а прагнення отримувати кошти МВФ, який виступав проти підписання закону.
Але

президент,

пояснюючи

необхідність

прив’язки

мінімальної

заробітної плати та пенсій до прожиткового мінімуму та вказуючи на штучне
заниження прожиткового мінімуму у країні і необхідність його перегляду [373],
підписав закон. В. Ющенко заявляв, що «нижче прожиткового мінімуму не
повинна опускатися мінімальна зарплата. Не може бути мінімальною пенсія,
яка не відповідає прожитковому мінімуму. Дискусія нижче цієї планки для
мене є аморальною і я не дозволю лівим, правим, центристам нашим чи чужим
спекулювати цією темою», а «вести полеміку навколо прожиткового мінімуму
– це означає вести дискусію навколо того, чи ми приймаємо правильне
моральне рішення щодо комплексу ведення соціальної політики, чи ми
допускаємо компроміс, що проблеми бюджету вирішуватимуться за рахунок
пенсіонера, бідної людини і інваліда» [373]. Він також вніс на розгляд
парламенту проект Закону «Про внесення змін до Закону “Про Державний
бюджет України на 2009 рік”», який дозволяв виконати підписаний закон, та
визначив його як невідкладний для позачергового розгляду [159; 380] (до того
ж, президент заявив про намір повернути на доопрацювання бюджет на 2010 р.
для того, щоб врахувати там підвищення соцстандартів [373]). Законопроект
було спрямовано на забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат та

28

виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям [380]. Варто
зауважити, що збільшення відповідних видатків пропонувалося здійснити за
рахунок зменшення на відповідну суму передбаченого законом обсягу
фінансування видатків на обслуговування внутрішнього державного боргу
[380]. О. Шлапак заявив, що джерелом фінансування можуть бути кошти на
обслуговування держборгу, оскільки із закладених у бюджеті 10 млрд грн «до
кінця року буде використано лише 4,5 мільярди» (використовуючи ситуацію,
окрім того, він пригадав, що уряд на той час використав 1,5 млрд грн на
підвищення зарплат сільським головам і бібліотекарям) [251]. Висловлюючи
впевненість у наявності коштів, В. Ющенко стверджував, що реалізація закону
в 2009 р. потребуватиме близько 1 млрд грн для підвищення пенсій, і 300–350
млн грн на зарплату працівникам бюджетної сфери, і у 2010 р. підвищення
пенсій потребуватиме 5,5–6 млрд грн, підвищення зарплат працівникам
бюджетної сфери потребуватиме 4,5–5,1 млрд грн [373]. У зв`язку з цим
виникла додаткова потреба у коштах на виплату у 2009 р. пенсій в обсязі 1100
млн грн та соціальної допомоги – у сумі 100 млн грн [380]. Джерелом покриття
додаткової потреби у ресурсах Пенсійного фонду пропонувалося визначити
кошти державного бюджету. Відповідно, збільшення видатків здійснювалося за
рахунок зменшення «передбаченого законом обсягу фінансування видатків на
обслуговування внутрішнього державного боргу, «враховуючи фактичну
економію ресурсу на зазначену мету» [204].
6 листопада 2009 р. затвердження парламентом поправок до Закону «Про
Державний

бюджет

фінансування

на

2009

підвищення

рік»,

за

соціальних

якими

встановлено

стандартів

з

1

механізми
листопада,

супроводжувалося тим, що депутати від фракції БЮТ не голосували,
стверджуючи про відсутність коштів на підвищення виплат (натомість вперше
президентський

законопроект

підтримала

КПУ)

[5].

Проте

внесений

президентом закон було «розроблено у зв’язку з необхідністю покриття
дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій та збільшення
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видатків на виплату соціальних допомог, що пов’язано з прийняттям
Верховною Радою України 20 жовтня 2009 р. Закону України «Про
встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» [204].
Втім

прем’єр-міністр

виступила

проти

ініціативи

президента

через

неможливість бюджетного фінансування запропонованих статей та оголосила
про намір уряду оскаржувати закони у Конституційному Суді України,
пояснюючи, що «тільки уряд має законне право ініціювати підвищення
соціальних стандартів» [283], і підкреслюючи намір не виконувати рішення.
Водночас, варто вказати, що і такі твердження Ю. Тимошенко було спрямовано
на продовження співпраці із МВФ та отримання четвертого траншу кредиту
[283]. Про відмову виконувати підписаний президентом закон про підвищення
соцстандартів Ю. Тимошенко оголосила 12 листопада. За її словами,
«профінансувати цей закон в умовах кризи неможливо, він руйнує фінансову
систему України. Але цей закон, всупереч заявам МВФ, був підписаний
президентом» [142]. Про поданий президентом закон про внесення змін до
бюджету на 2009 р., прем’єр сказала, що «якщо парламент прийме цей закон (в
цілому), уряд не зможе його виконувати» [142]. На увагу заслуговує
формулювання Ю. Тимошенко про те, що «поки Конституційний Суд не
прийме рішення, що закон є неконституційним, ми виконувати його не будемо»
[142] (відповідне подання від 50 народних депутатів щодо конституційності
закону про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної
плати надійшло до Конституційного Суду 5 листопада [283]). Проте варто
враховувати, що розгляд питання в КСУ не зупиняє дію нормативного акта,
який є предметом розгляду [142]. Відповідно, 16 листопада 2009 р. президент
заявив, що уряд не має причин не виконувати закон, оскільки цей закон набув
чинності та для його забезпечення внесенням змін до закону про державний
бюджет на 2009 р. виділено кошти. Президент додав, що парламент може
вимагати виконання закону про соцстандарти, для чого «у Верховної Ради є
багато інструментів, включаючи і відставку. Хоча, можливо, до цього не варто
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доходити, тому що є й інші способи (змусити уряд виконувати закон). Але
питання соцстандартів є принциповим» [375].
В цілому, закиди політичних сил та обвинувачення у популізмі були
взаємними. У грудні 2009 р. у Секретаріаті Президента заявляли про те, що
«стільки обіцянок давалося цього року всім українським громадянам,
починаючи від шахтарів, продовжуючи аграріями, закінчуючи бібліотекарями,
листоношами й космонавтами, – не порахувати, однак на 90% ці обіцянки
виконані не були» [83].
Використання урядом кредиту МВФ, як і податкова політика, виступили
причиною подальшої його критики з боку президента. Попри те, що кошти на
виконання підписаного президентом закону про соцстандарти передбачалося
виділити із ресурсів на обслуговування держборгу, закиди президента в бік
уряду стосовно зростання розмірів державного боргу тривали. У грудні 2009 р.
у заяві Секретаріату Президента було сказано, що, «зарахувавши розподілені
МВФ кошти до доходів бюджету, уряд продовжив практику маніпулювання в
бюджетній сфері, оскільки у такий спосіб приховується зростання дефіциту
бюджету та державного боргу, граничні розміри яких на сьогодні вже
перевищені» [296]. Не погоджуючись із критикою опонентів, у листопаді
2009 р. прем’єр-міністр пояснювала недостатні надходження до бюджету
рецесією, відсутністю кредитування національної економіки, падінням курсу
національної валюти, несприятливими умовами для бізнесу, політикою
Центрального банку [142], нехтуючи такий чинник, як стягнення урядом
податків наперед, що спричинило не лише виконання планових надходжень до
бюджету на початку року, а і суттєве недоотримання бюджетом податкових
надходжень у наступних бюджетних періодах.
Втім, у грудні 2009 р. у Секретаріаті Президента заявили, що дохідна
частина загального фонду бюджету не буде виконана на суму близько 36 млрд
грн [385], «попри те, що президент прогнозував такий розвиток подій і
наполягав на необхідності внесення відповідних змін до бюджету 2009 р., цього
зроблено не було» [385]. Президент заявив, що «50% бюджету поточного року
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не мають джерел. Через це прем’єр-міністр за 11 місяців збільшила державний
борг з 80 до 285 мільярдів» [385]. І говорячи про державний борг, В. Ющенко
акцентував, що прем’єр-міністр бере кредити під надто високі проценти [385].
У грудні Ю. Тимошенко заявила, що державний бюджет в 2009 р. недоотримує
до 40% надходжень від усіх податків [290] внаслідок світової фінансової кризи,
«в результаті якої українські підприємства-експортери втратили традиційні
ринки збуту своєї продукції, зокрема, підприємства металургійної та хімічної
галузей» [290]. При цьому, за її словами, «Україна утримує дефіцит бюджету на
рівні 3%». Прем`єр-міністр повідомила, що Україна в 2009 р. «забезпечила
рекордний обсяг погашення зовнішнього боргу» і що «у нас ніколи не було
такого рекордного повернення: в 2009 році в умовах кризи Україна повернула
46 млрд грн, і ми не допустили руйнування фінансової системи країни.
Зовнішні борги ми тримаємо на високому рівні економічної культури. Все йде
дуже чітко за тими показниками, які фіксує світ» [290]. Водночас планувалося
покриття дефіциту бюджету за рахунок залучення зовнішніх і внутрішніх
запозичень. До того ж, у листопаді 2009 р. прем’єр-міністр визнала
невиконання урядом обіцянок, наданих Міжнародному валютному фонду,
зокрема, стосовно підвищення тарифів на газ, плануючи відповідні кроки на
післявиборчий період. Проте Ю. Тимошенко продовжувала просити гроші
МВФ, вказуючи, що «четвертий транш дуже потрібен саме уряду» [142].
Більше того, у листопаді 2009 р. прем’єр-міністр заявила, що «продовження
співпраці з МВФ – це наша головна антикризова програма» [142].
Загалом, із 14 законів про внесення змін до державного бюджету на
2009 р. 6 стосувалися збільшення соціальних видатків, із них 3 стосувалися
збільшення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення. Закон від
3 лютого 2009 р. був «спрямований забезпечити цілорічне оздоровлення дітей у
Міжнародному дитячому центрі „Артекˮ шляхом врахування видатків у
державному бюджеті 2009 року на придбання путівок для оздоровлення та
відпочинку дітей соціально незахищених категорій» [205]. Закон від 21 травня
2009 р. було спрямовано на покращення фінансування оздоровлення інвалідів
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[206]. Закон від 6 листопада 2009 р., внесений президентом, спрямовано на
забезпечення здійснення пенсійних виплат та виплати допомоги сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і
тимчасової державної допомоги дітям [204].
Популістськими з боку уряду виступила низка рішень. Постановою
Кабінету Міністрів від 20 травня 2009 р. відповідно до Законів «Про державні
гарантії відшкодування заощаджень громадян» і «Про Державний бюджет на
2009 рік» уряд постановив «провести в 2009 році виплату громадянам України
компенсацій втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня
1992 року в установи «Ощадбанку» СРСР у загальному обсязі 250 млн гривень»
[117]. У лютому 2009 р. уряд виділив 100 млн грн для фінансування програм
молодіжно-житлового кредитування [280]. Варто сказати, що відповідно до
раніше затвердженої програми на це передбачалося не менш 100 млн грн, проте
«у результаті затвердженого бюджету на дану програму було передбачено
нуль» [280], як стверджував міністр з питань молоді і спорту. У липні уряд
запропонував «збільшити вдвічі, з 50 млн грн до 100 млн грн, обсяг коштів,
передбачених у Державному бюджеті на 2009 р. на виплату часткової
компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла» (відповідні зміни до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2009 рік» уряд схвалив 17 липня [118]). Наступним кроком виступила видача
прем’єром у серпні 2009 р. громадянам пільгових категорій квартир, які було
придбано підконтрольною прем’єр-міністру Державною іпотечною установою
на суму 40 млн грн [6], при цьому за завищеною ціною [284].
Водночас, аналізуючи розробку та реалізацію антикризових рішень,
пропонуємо зважати на прагнення конкуруючих політичних сил скористатися
економічно недієвими рішеннями політичних опонентів та дискредитувати їх,
аби реалізувати наміри посилити власні повноваження та переструктурувати
політичний простір, що в умовах фінансово-економічної кризи та відповідного
пошуку політичної ренти у формі суспільної підтримки було актуальним у
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передвиборчому періоді. При цьому, соціальні обіцянки, як закладені у
державному бюджеті, так і запропоновані у альтернативних законопроектах,
стосувалися нереального підвищення соціальних стандартів і, тим більше, не
були пов’язаними з покращенням добробуту населення шляхом проведення
структурних реформ, розвитку фінансового та реального секторів економіки.
Переважно йшлося про надання пільг широким верствам населення за
нереформованості цієї сфери та нераціонального використання відповідних
коштів. У свою чергу, це впливало на збільшення розміру державного боргу та,
в умовах фінансово-економічної кризи, на збільшення негативного сальдо
державного бюджету, що можемо вважати наслідком політичного опортунізму
орієнтованих на збільшення виборчої підтримки політичних суб’єктів.
Отже, приділимо увагу так званому соціально-економічному виміру
процесу реалізації ухвалених рішень. У цілому, соціальну політику у період
рецесії 2008–2009 рр. було спрямовано переважно на здійснення підтримки
незахищених верств населення, мінімізацію наслідків кризових явищ для ринку
праці та збереження номінального рівня доходів населення [302, с. 232]. Для
цього в економічних умовах, які склалися, уряд прагнув збереження високого
рівня бюджетних видатків на соціальну сферу. Отже, реалізація ухвалених
рішень потребувала фінансування, і для того, щоб гарантувати ці видатки, в
умовах скорочення надходжень від податків необхідними виступили додаткові
джерела фінансування дохідної частини державного бюджету.
Внаслідок фінансово-економічної кризи у структурі бюджетних доходів
насамперед зменшилася частка податкових надходжень через зменшення
надходжень від податку на прибуток підприємств, податків на імпорт
(девальвація національної валюти сприяла зменшенню обсягу недоотриманих
бюджетних надходжень від імпортного мита та компенсувала падіння обсягів
експорту через його подорожчання), податку на додану вартість. У 2008 р.
податкові надходження до бюджету становили 75%, у 2009 р. – 68,5% обсягу
доходів державного бюджету [364, с. 7]. Не дуже велике зменшення в умовах
суттєвого скорочення виробництва, експорту та відповідних відрахувань до
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бюджету пояснювалося затримками відшкодування податку на додану вартість
та авансовою сплатою податку на прибуток підприємств.
Номінальні доходи бюджету у 2008 р. було збільшено на 39,6%, реальні
доходи зросли на 5,7% [25]. При цьому план доходів державного бюджету в
сумі 238,6 млрд грн було недовиконано на 6,9 млрд грн, або 2,9% (до
державного бюджету надійшло 231,7 млрд грн, що на 65,8 млрд грн більше, ніж
у 2007 р.) [25]. У цілому, зростали доходи від податку на додану вартість,
акцизів із продукції українських виробників, неподаткові надходження [104,
с. 49–50]. Доходи до держбюджету від ПДВ було збільшено, зокрема, внаслідок
розмитнення та передачі газу зі сховищ у власність НАК «Нафтогаз України»,
доходи від акцизів з товарів українського виробництва було збільшено
внаслідок підвищення ставок, а неподаткові надходження до державного
бюджету зросли внаслідок сплати державними підприємствами та збільшення
норми відрахувань до бюджету доходів НБУ [71]. Структура доходів
державного бюджету на 1 січня 2009 р. була такою: надходження від податку
на прибуток становили 21,2%, ПДВ – 41,1%, акцизний збір – 5,7%, ввізне мито
– 5,3%, інші податкові надходження – 1,7%, неподаткові надходження – 23,6%,
інші надходження – 1,4%; на 1 січня 2010 р. було зменшено показники
надходжень від податку на прибуток (які становили 15% надходжень до
бюджету), ПДВ (38,9%), ввізного мита (2,9%), проте збільшено показники
інших податкових надходжень (1,9%) акцизного збору (9,8%), неподаткових
надходжень (30,4%), інші надходження до бюджету становили 1,1% [364, с. 7].
В умовах збереження високої частки бюджетних видатків на соціальну
сферу у 2009 р. розмір дефіциту державного бюджету збільшився. І надалі
зростали обсяги запозичень, зокрема зовнішніх, від МВФ, і, в цілому,
надходження коштів на фінансування проектів розвитку від міжнародних
організацій [18, с. 71–73].
Чинником такої ситуації виступило те, що бюджет на 2009 р. був
сформований із розрахунку економічного зростання на рівні 0,4% та невисоких
темпів інфляції. Проте, хоч другий показник справді виявився не надто
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високим, відбувся економічний спад, замість планованого економічного
зростання на 0,4%, реальний ВВП за підсумками року скоротився на 15,1%
[210]. Втім, експерти стверджують, що темпи економічного падіння були
вищими, ніж оприлюднені 15%, та перевищували 20% [150]. Номінальний ВВП
становив 914,7 млрд грн, що на 12,6% (або на 131,8 млрд грн) менше, порівняно
із врахованим у бюджетному плані показником [210].
Як вказано вище, у 2009 р. прагнення продовжувати фінансування
державного бюджету високих видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення спричинило потребу пошуку нових додаткових бюджетних
надходжень 76 або ресурсів, вивільнених унаслідок перерозподілу бюджетних
коштів. До того ж, намагання уряду виконати дохідну

частину

бюджету

спричинило податкову політику, яка дозволила досягти планових показників
у першому півріччі 2009 р. та зумовила недоотримання бюджетних надходжень
у другому півріччі, з подовженням цієї тенденції на наступні періоди. У такому
контексті варто розглядати податкову політику, емісію та намагання зарахувати
кредити МВФ як бюджетні надходження. Водночас надходження планових
ресурсів до бюджету та виконання зобов’язань щодо видатків залежало від
коригування планових показників державного бюджету, зокрема тих, які
стосувалися його дохідної частини. Попри те, що у структурі доходів зведеного
та державного бюджетів частка податкових надходжень зменшилася, джерелом
бюджетних надходжень, частка яких у структурі доходів державного бюджету
збільшилася, були надходження від акцизних зборів та зборів за спеціальне
використання природних ресурсів. При цьому частка неподаткових надходжень
у доходах державного бюджету збільшилася за рахунок доходів від власності та
підприємницької діяльності, надходжень бюджетних установ [18, с. 59]. Також
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Способи збільшити дохідну частину бюджету стосувалися отримання коштів на проведення Євро2012, монетизації ОВДП, внесених до статутних фондів куплених державою банків, а також НАК «Нафтогаз
України», вилучення частини доходів у морських портів та деяких державних підприємств [151]. Наповнення
бюджету президент у 2009 р. пропонував здійснювати, у т. ч., за рахунок запровадження податку на
нерухомість для заможних громадян [365].
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у доходах державного бюджету збільшено частку нетипових видів доходів77.
Такими

альтернативними

джерелами

були

надходження

нетипових

неповторюваних доходів [16, с. 7] від митного оформлення газу, ввезеного на
територію України у минулих періодах, тобто, сплати податкових зобов’язань
минулих

періодів

компаніями-монополістами

[18,

с.

59];

передоплати

Газпромом газового транзиту [16, с. 7–8]; сплати податкових зобов’язань НАК
«Нафтогаз України» [16, с. 7–8].
Загалом, можемо звернути увагу на те, що позитивні показники
виконання бюджету у першому півріччі 2009 р. на фоні падіння ВВП та
промислового виробництва свідчили про фіскальний тиск на економіку [302,
с. 167–168] і їх досягнення було зумовлено: 1) девальвацією національної
валюти, яка сприяла зменшенню реального обсягу недоотриманих бюджетних
надходжень від імпортного мита та компенсуванню падіння обсягів експорту
через його подорожчання; високими доходами підприємств у попередньому
періоді, що сприяло надходженню податків (а саме – податку на прибуток) у
повному обсязі на початку року; 3) збільшенням неподаткових та нетипових
надходжень у доходах державного бюджету. Але суттєву роль відіграли
наповнення урядом бюджету шляхом штучного завищення показників, а також
податкові авансові платежі, неповне і прострочене відшкодування ПДВ [18,
с. 59] та кошти із запозичення Міжнародного валютного фонду, що можемо
інтерпретувати як прояв ex post опортунізму відповідних політичних суб’єктів.
Отже, обрана урядом стратегія наповнення бюджету, яка дозволила
штучно завищити показники доходів, була такою. По-перше, на номінальне
перевиконання показників планових надходжень вплинуло закладання у
бюджеті на 2009 р. занижених показників інфляції [71]. Водночас штучне
завищення показників доходів було пов’язано і з особливостями помісячного
розпису доходів [71], а саме: невисокими плановими показниками бюджетних
надходжень у першому півріччі, розрахунком на більші надходження у другому
77
У бюджеті на 2009 р. були прописані такі статті, як «доходи бюджетних установ» та «інші доходи»,
проте як вони формуються, у документі не сказано. Тобто, кошти могли скеровуватися до бюджету з
недостатньо контрольованих джерел [18, с. 59].
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півріччі. У період січня – жовтня 2009 р. плани збору доходів регулярно
занижувались [151] і уряд звітував про перевиконання дохідної частини.
Коригування (а саме – заниження бюджетних планів у січні – жовтні 2009 р.
[151]) дозволяло щомісяця перевиконувати обсяг надходжень на 1–3% [355].
Проте для виконання річного бюджету на листопад 2009 р. було заплановано
доходи у розмірі 31,2 млрд грн, на грудень 2009 р. близько 60 млрд грн [129].
Водночас збільшення бюджетних планів у другій половині року призвело до
затримки із поверненням митною службою ПДВ експортерам, борг перед
якими сягав 4 млрд грн [355]. Таке штучне завищення урядом доходів бюджету
широко критикували у Секретаріаті Президента.
По-друге,

варто

врахувати

також

критиковане

президентом

застосовування урядом механізму відшкодування податку на додану вартість як
спосіб штучного збільшення доходів [129]. Тобто, у збільшенні бюджетних
надходжень відіграло роль вилучення до бюджету частини фінансових ресурсів
підприємств шляхом затримки з відшкодування ПДВ. Відповідні дані наведено
у таблиці 5.1. І оскільки ПДВ – це основний податок, який формує доходи
держави, його невідшкодування суттєво збільшувало показники дохідної
частини. Отже, збільшення обсягу невідшкодованого податку на додану
вартість [16, с. 7–8] протягом певного періоду сприяло виконанню та
перевищенню планових показників. При цьому, необхідно враховувати, що
невідшкодований ПДВ як кошти підприємств, мало бути повернено із бюджетів
наступних років, що теж свідчить про опортуністичну поведінку уряду.
Таблиця 5.1
Динаміка невідшкодованих з бюджету сум ПДВ, млн грн
Роки
1
01.07.2008
01.10.2008
01.01.2009
01.02.2009

Загальна сума
невідшкодованих сум ПДВ
2
8183
10212
12790
13226

Протерміновані суми ПДВ
3
3636
2565
297 2
3915
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Продовж. табл. 5.1
1

2

01.03.2009
01.04.2009
01.05.2009
01.06.2009
01.07.2009
01.08.2009
01.09.2009
01.10.2009
01.11.2009

13579
13648
13687
14741
16060
17433
19227
16838
18359

3
3866
3709
3912
4099
4371
4509
4896
5077
5612

Джерело: Корнилюк Р. Співпраця України з МВФ: ціна питання. Економічна правда.
16 листопада 2009.

URL: http://www.epravda.com.ua/publications/2009/11/16/216180/ (дата

звернення: 15.10.2013).

По-третє, у 2008 р. уряд почав застосовувати також метод авансової
сплати податку на прибуток підприємств (дані наведено у таблиці 5.2) як
спосіб виконання плану доходів.
Таблиця 5.2
Інформація про надміру сплачені податки і збори з урахуванням
визначених чинним законодавством термінів сплати до Зведеного
бюджету України, млн грн
01.01.2007
Сума, млн грн
3492,9
Приріст, млн грн, до попереднього
року

01.01.2008
3907,4
414,5

01.11.2008
4408,8
501,4

01.01.2009
8996,6
4587,5

01.11.2009
11342,0
2345,4

Джерело: Корнилюк Р. Співпраця України з МВФ: ціна питання. Економічна
правда. 16 листопада 2009. URL: http://www.epravda.com.ua/publications/2009/11/16/216180/
(дата звернення: 15.10.2013).

На початок 2008 р. переплати до зведеного бюджету становили 3,9 млрд
грн, на початок 2009 р. – близько 9 млрд грн, а на 1 січня 2010 р. – 12,7 млрд
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грн [150]. Унаслідок цих дій у 2008– 2009 рр. наступні бюджети недоотримали
8,9 млрд грн [150]. Сума заборгованості із неповерненого ПДВ у 21,8 млрд грн
та сума у 12,7 млрд грн (на початок 2010 р.) [150] із авансової сплати податків
становили суму, на яку штучно були збільшені доходи бюджету 2009 р. і яку
недоотримував державний бюджет у наступні періоди.
Внаслідок маніпулювання цими показниками для виконання дохідної
частини державного бюджету у першому півріччі, у другому півріччі 2009 р.
помітною була тенденція зменшення податкових бюджетних надходжень.
Обсяги надходжень до бюджету у 2009 р. показано на рис. 5.1.

Рис. 5.1 Динаміка щомісячних надходжень до державного бюджету у
2009 р. (без міжбюджетних трансфертів), млн грн*
Примітка. * За даними: Щомісячний моніторинг основних індикаторів бюджетної та
банківської системи України станом на 01.01.2010 / USAID, Інститут бюджету та соціальноекономічних досліджень. С. 8. URL: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Month%20bankbudget/2009_12_bank&budget_new_ukr.pdf (дата звернення: 14.07.2012).

Звернемо увагу на таку особливість, як підвищення показника бюджетних
надходжень у листопаді 2009 р. Як можемо побачити на рис. 5.1, у листопаді
2009 р. показники доходів до державного бюджету було збільшено (при цьому,
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як і планувалося, високі показники доходів у листопаді дозволили спрямувати
31,3 млрд грн із 33,5 млрд грн [150] на фінансування соціальних видатків та
інших незахищених статей). Варто зауважити, що у другому півріччі 2009 р.
зменшення доходів підприємств вплинуло на зменшення обсягів надходжень
від податку на прибуток, 2) звуження внутрішніх ринків призвело до
зменшення надходжень від податку на додану вартість, перевищення темпів
зменшення імпорту над темпами зменшення експорту мало негативні наслідки
у фіскальній сфері, пов’язані із вилученням коштів з бюджету для
відшкодування ПДВ та з недоотриманням коштів у вигляді імпортного мита,
4) фіскальний тиск на економіку призвів до її тінізації [1]. Серед видів тіньової
діяльності варто назвати такий, як оптимізація податків та неофіційні зарплати.
Проте показник доходів до державного бюджету у листопаді 2009 р. перевищив
у понад 2 рази показник доходів у листопаді 2008 р. [151]. Економісти
пояснюють таку ситуацію особливістю роботи податкової або митної служб,
оскільки із початком кризи митна служба скоротила перерахування до бюджету
(для порівняння у 2007–2008 рр. митні збори становили близько половини
зборів до бюджету). Одним із пояснень є те, що гроші, отримані від МВФ, були
зараховані як доходи бюджету [151], і про що сказано вище. Безготівкові
ресурси не було використано для оплати російського газу і уряд отримав 10,24
млрд грн [151], включених у дохідну частину бюджету. Тобто, у серпні 2009 р.
після схвалення Радою керівників МВФ розподілу SDR (спеціальних прав
запозичень, так званої комбінованої валюти фонду) на суму близько 291 млрд
дол. США серед 186 країн-акціонерів, Україні було виділено 2,09 млрд дол.
США. Отриманий 2009 р. кредит МВФ у розмірі 15,7 млрд грн було
конвертовано Міністерством фінансів України та 1,817 млрд дол. США було
включено до доходів бюджету (на початок 2010 р. з 2,09 млрд дол. США,
виділених Україні, залишилися 63,3 млн дол.) [150]. За правилами надання
позики, ці гроші включаються в резерви НБУ, але уряд скористався ними для
збільшення показників бюджетних доходів. Переважну частину суми угоди
stand-by було використано на погашення зовнішніх зобов’язань уряду,
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підтримку підприємства «Нафтогаз України», покриття видатків для виплат
зарплат і пенсій, рекапіталізацію та рефінансування банківської системи,
підтримку обсягів золотовалютних резервів центрального банку [129]. Проте ці
кошти становили не доходи бюджету, а державний борг. До того ж, за законом
про бюджет 2009 р., річний граничний розмір державного боргу міг становити
192,952 млрд грн. Але уряд дозволив собі перевищити розміри держборгу, і за
перші десять місяців він виріс на 48,5% (до суми у 281,3 млрд грн), що свідчило
про пряме порушення законодавства [150].
Водночас, уряд брав зобов’язання перед МВФ підняти ціни на газ для
населення, «заморозити» пенсії та соціальні витрати. Отже, важливим є
висвітлення

умов

надання

відповідних

коштів.

Вимоги

МВФ

про

збалансований бюджет, представлені у Меморандумі між Кабінетом Міністрів
України та Міжнародним валютним фондом від жовтня 2008 р., стосувалися
«збалансованого бюджету» [161], для досягнення якого уряд висловлював
наміри «поміркованої політики підвищення заробітної плати у державному
секторі», обмеження зростання «не більше індексу інфляції як мінімальної
зарплати, так і середньої заробітної плати та пенсій у бюджетній сфері, а також
соціальних трансфертів» [161], зокрема відтермінування на два роки
запланованого приведення мінімальної заробітної плати у відповідність до
значно вищого прожиткового мінімуму, перегляду умов індексації соціальних
трансфертів. Водночас було заплановано систему соціального захисту для
верств населення, які зазнали негативного впливу від коригування економічної
ситуації, а саме: страхування на випадок безробіття, дотації на оплату житла та
комунальних послуг, схему підтримки рівнів доходів, диференціацію тарифів
на комунальні послуги. Меморандум про економічну та фінансову політику
стосувався змін у соціальній сфері, що могло викликати невдоволення
громадян та опір рентоорієнтованих суб’єктів політичного процесу. Такі
вимоги, як спрямування бюджетних коштів на рефінансування боргів
приватних компаній, оформлення коштів як кредитів для повернення боргів
іноземним банкам, жорстка фіскальна політика, встановлення гнучкого
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обмінного курсу, який узгоджувався із допустимою інфляцією на рівні 17%,
непідвищення протягом січня 2009 р. заробітної плати працівникам бюджетної
сфери,

відтермінування

приведення

мінімальної

заробітної

плати

у

відповідність до прожиткового мінімуму, були потенційно непопулярними
серед виборців кроками.
Серед вимог МВФ у Меморандумі про економічну і фінансову політику
між Україною і Міжнародним валютним фондом стосовно зменшення
бюджетного дефіциту були: заощадження за рахунок підвищення пенсійного
віку на 6 місяців; поступове скасування субсидії для теплокомуненерго (до
середини 2010 р.); зменшення вдвічі субсидії на оплату газу для населення (до
вересня 2009 р.); скасування дублювання пільг на комунальні послуги та пільги
з оплати житла (до кінця вересня 2009 р.); реформування системи спрощеного
оподаткування [152]. Уряд погодився скасувати субсидії для теплокомуненерго
та реформувати систему спрощеного оподаткування, проте відмовився
скасовувати пільги щодо сплати ПДВ, змінювати пенсійний вік, зменшувати
субсидії на оплату газу для населення, водночас пропонував відтермінувати
скасування подвійних пільг (до 2010 р.) [152]. Ці рішення також можемо
пояснити орієнтацією на реакцію електорату напередодні президентських
виборів.
Отже, для отримання від МВФ першого траншу у 4 млрд дол. США, для
«підписання боргової угоди на умовах stand-by у листопаді 2008 р. українська
влада пообіцяла бездефіцитний бюджет–2009, гнучку курсову політику,
пенсійну та податкову реформи», обіцяла не підвищувати соціальні стандарти
більш ніж на 10% [129] та «навести порядок в енергетичній сфері». Отриманню
14 травня 2009 р. другого траншу МВФ у розмірі 2,8 млрд дол. США
передували перегляд угоди, обговорення, пов’язані з прийняттям Україною
дефіцитного бюджету на 2009 р., тоді як вимогою МВФ було прийняття
бюджету з відносним дефіцитом – у межах 4% від ВВП, а також збалансування
Пенсійного фонду та фінансового плану НАК «Нафтогаз України». Загалом,
ідеться про політичну складову отримання кредиту. І саме готовність уряду
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зменшити соціальні видатки сприяла рішенню МВФ видати Україні 2,8 млрд
дол. США з метою подолання спаду промислового виробництва. Частину
другого траншу (1,5 млрд дол. США) було спрямовано на виплату зовнішніх
боргових зобов’язань уряду. Отримання третього траншу у розмірі 3,3 млрд
дол. США відбулося у липні 2009 р. [129] Умовою отримання четвертого
траншу

було

прийняття

поправок

до

Закону

«Про

відновлення

платоспроможності боржника або оголошення його банкрутом». Утім,
проведення передвиборчої кампанії зумовило відтермінування надання коштів.
Вимоги МВФ, за умови їх реалізації, передбачали вплив як на фінансовоекономічні, так і на соціальні показники. Наміри МВФ як кредитора
пояснювалися прагненням стабілізувати макроекономічну ситуацію, не
допустити зростання інфляції і бюджетного дефіциту, погіршення платіжного
балансу [129]. Складність вимог, які стосувалися бюджетної сфери, полягала у
наступному. Вимогу збільшення газових тарифів для населення на 20% з 1
вересня 2009 р. для виходу «Нафтогазу» на самоокупність не було виконано
задля уникнення зростанню витрат та зниженню купівельної спроможності
населення. Утримання дефіциту державного бюджету на рівні не більше 4% від
ВВП для запобігання зростанню цін та девальвації національної валюти було
малореалістичним у ситуації небажання скорочення видатків держави та
прагнення збільшувати видатки на підвищені соціальні стандарти. З метою
уникнення невдоволення населення не було виконано вимогу МВФ надавати
адресну допомогу уразливим верствам населення та підвищувати зарплати та
пенсії не вище рівня інфляції – 10%. Проти пропозиції МВФ централізувати
процес адміністрування податків великих підприємств для подолання корупції
на регіональному рівні виступили представники великого бізнесу [129].
Таким чином, за допомогою зовнішніх коштів уряд вирішував питання
дефіциту державного бюджету та платіжного балансу, відтерміновуючи
виплату зовнішнього боргу до 2013 р. Водночас невиконання вимог кредитора
дозволило уряду витратити отримані кошти на ті статті видатків, які сприяли
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отриманню ним політичної ренти, зокрема, видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення.
Отже, з одного боку, результатом бюджетно-податкової політики 2009 р.
виступила мобілізація до бюджету в умовах економічної рецесії великих
обсягів фінансових ресурсів. При цьому, з іншого боку, зобов’язання
державного бюджету на 2009 р. було передбачено в розмірі 273,52 млрд грн, що
на 32,07 млрд грн перевищувало показники 2008 р. [302, с. 167–168]. Водночас
видатки протягом року збільшувалися, зокрема, на підвищення соціальних
гарантій.

Кошти

державного

бюджету

спрямовувалися

насамперед

на

фінансування основних захищених статей бюджету, у тому числі заробітної
плати з нарахуваннями, грошового забезпечення військовослужбовців, пенсій,
стипендій тощо.
Видатки, пов’язані з підвищенням соціальних стандартів у 2008 р., було
закладено у бюджет до початку фінансово-економічної кризи, і з 1 грудня
2008 р. розмір мінімальної заробітної плати в Україні було збільшено з 545 грн
до 605 грн. Бюджетний дефіцит у 2008 р. планувалося профінансувати за
рахунок позик та надходжень від приватизації, призначених для виконання
передвиборчої обіцянки Ю. Тимошенко вкладникам «Ощадбанку». Ці кроки
разом з запровадженням субвенції у 2 млрд грн (на виплати було плановано 6
млрд грн) для компенсації заощаджень в «Ощадбанку» в рахунок оплати
житлово-комунальних послуг були економічно недоцільними та сприяли
непрозорості діяльності у відповідних сферах. Отже, у 2008 р. уряд, відповідно,
збільшив на 8 млрд грн дохідну (за рахунок збільшення податкових
надходжень, прибутку державних підприємств, який перераховується до
бюджету) та на 8,8 млрд грн видаткову частину бюджету (при незмінних
соціальних гарантіях та зменшенні капітальних видатків [2, с. 34]), спрямовану
на

виконання

передвиборчої

обіцянки

Ю.

Тимошенко

вкладникам

«Ощадбанку». Водночас у 2008 р. проголошені урядом наміри виплатити
знецінені

заощадження

нереалізованими.

громадян

у

сумі

20

млрд

грн

залишилися
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Проте, враховуючи планові показники, видаткову частину державного
бюджету 2008 р., як і дохідну частину, також було недовиконано. Видатки було
виконано на 91,7% і їх сума становила 241,5 млрд грн (що на 21,9 млрд грн, або
8,3%, менше запланованих 263,4 млрд грн) [25]. У порівнянні з 2007 р.,
номінальні видатки зросли на 38,6% (на 67,2 млрд грн), а реальні – на 7,3% [25].
Отже, розмір дефіциту державного бюджету у 2008 р. становив 12 502 млн грн,
що було вдвічі менше планового розміру і становило 1,3% ВВП, за
прогнозованого рівня 2,6% ВВП, та було на 0,1% нижче показника 2007 р.
(1,4%) [25].
Хоч у бюджеті 2008 р. було збільшено роль внутрішніх джерел
фінансування бюджетного дефіциту з переорієнтацією на внутрішній ринок
капіталу, проте зменшення залежності від зовнішнього фінансування за уряду
Тимошенко не відбулося. У період з 2008 р. Україна посіла перше місце серед
країн Східної Європи, які отримали фінансову допомогу. Йдеться про 32,5 млрд
дол. США, зокрема, 25,7 млрд дол. США від Міжнародного валютного фонду,
3,4 млрд дол. США від Світового банку, 1,3 млрд дол. США від Європейського
Союзу, 2,1 млрд дол. США від інших організацій [300].
Загалом, надання Міжнародним валютним фондом кредиту Україні було
суттєвим чинником подолання наслідків фінансово-економічної кризи у
державі. Але тут потрібно вказати на складність вимог з боку МВФ, які на фоні
економічної ситуації у країні могли негативно вплинути на соціальні показники
[260] та не були серед цілей суб’єктів прийняття рішень в Україні, орієнтованих
на отримання політичної ренти.
У жовтні 2008 р. в Україні розпочала роботу місія МВФ, діяльність якої
було спрямовано на оцінку функціонування банківської та фінансової системи
країни. Умовою отримання протягом двох років кредиту МВФ (вісім траншів)
виступила розробка та затвердження на законодавчому рівні плану захисту
економіки від наслідків фінансово-економічної кризи. Узгоджена економічна
програма

містила

положення

про

вирівнювання

платіжного

балансу,

збалансування бюджету, підтримку банківського сектору. Таким чином, за
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підтримки НУ–НС, БЮТ та «Блоком Литвина» було ухвалено Закон України
«Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової
кризи та про внесення змін у деякі законодавчі акти України» від 3 листопада
2008 р.
Відтак, 10 листопада 2008 р., МВФ ухвалив рішення про надання Україні
кредиту у розмірі 16,4 млрд дол. США, та Україна отримала перший транш у
розмірі 4,5 млрд дол. США, частину коштів було спрямовано на виплату
заробітних плат та пенсій.
У 2009 р. для забезпечення соціальних гарантій населенню та
«збереження соціальної стабільності» фінансування поточних видатків,
передусім на оплату праці та трансферти населенню, здійснювалося
першочергово [302, с. 167–168] (у 2009 р. ці статті профінансовано у повному
обсязі, і навіть за падіння ВВП соціальні гарантії населення було збережено на
докризовому рівні). В цілому, видатки на соціальний захист і соціальне
забезпечення у 2009 р. становили 21,2% видатків держбюджету [302, с. 167–
168]. Отже, основними заходами уряду України у соціальній сфері, зокрема для
здійснення соціальної підтримки незахищених верств населення, у 2009 р.
виступило збільшення бюджетних видатків соціального спрямування в умовах
скорочення ресурсів держбюджету.
Як було передбачено Законом «Про Державний бюджет України на 2009
рік», з 1 січня 2009 р. установлено розмір мінімальної заробітної плати на рівні
605 грн, із 1 квітня збільшено з 605 до 625 грн, з 1 липня 2009 р. він становив
630 грн, з 1 жовтня 2009 р. – 650 грн, з 1 грудня 2009 р. – 669 грн [225]. За
Законом «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної
плати» 1 листопада 2009 р. прожитковий мінімум встановлено в розмірі 701
грн, мінімальну заробітну плату – 744 грн78. Якщо проаналізувати ці цифри, то
бачимо, що із квітня розмір мінімальної заробітної плати підвищувався на 20
грн, з 1 липня в Україні розмір мінімальної заробітної плати підвищувався на 5
78
Відповідно, прожитковий мінімум з 1 січня 2010 р. становив 825 грн, з 1 квітня – 839 грн, з 1 липня –
843 грн, з 1 жовтня – 861 грн, з 1 грудня – 875 грн, а розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2010 р. – 869 грн, з 1
квітня – 884 грн, з 1 липня – 888 грн, з 1 жовтня – 907 грн, з 1 грудня – 922 грн [283].
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грн, із жовтня – на 20 грн, із грудня – на 19 грн. Тобто, попри заяви політиків
номінальне зростання соціальних стандартів у 2009 р. виступило проявом
популізму. За даними Державного комітету статистики, навіть на перше
півріччя 2009 р. «наявний дохід, який може бути використаний населенням на
придбання товарів та послуг, збільшився на 4,8%, а реальний наявний,
визначений з урахуванням цінового чинника, зменшився на 12,9%» 79 . Рівень
інфляції у 9,5%, врахований у процесі затвердження державного бюджету на
2009 р., був заниженим (за перше півріччя 2009 р. споживчі ціни зросли на 8,6%
[242]). Отже, у першій половині 2009 р. інфляція спричинила зниження
реальних показників соціальних гарантій. У вересні 2009 р. було оприлюднено
дані про зниження реального показника прожиткового мінімуму на 15% та
зниження реального показника розміру пенсій на 6,5% [242] із врахуванням
інфляції (за жовтень 2008 – червень 2009 рр.). Реальна заробітна плата за
січень–червень 2009 р. зменшилася на 10,1%80, мінімальна заробітна плата у
січні 2009 р. становила 605 грн, у червні – 625 грн [242]. Отже, порівняно із
січнем, її номінальний розмір підвищився на 3,3%, проте реальний показник
знижено на 4,9% [242].
Сума касових видатків соціального спрямування на оплату праці з
нарахуваннями та поточні трансферти населенню за державним бюджетом у
2009 р. становила 97,7 млрд грн, або 98,2% річних планових показників і
перевищувала на 3,3 млрд грн, або на 3,5% [302, с. 233], річний показник у
2008 р. Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ із 2008 р.
зросли на 4,2%, до 34,3 млрд грн. Субвенції соціального значення були
профінансовані

повністю

за

зареєстрованими

зобов’язаннями

місцевих

бюджетів у сумі 22,8 млрд грн (та на 4,5 млрд грн, або на 24,8% [302, с. 233–
234], перевищували суму 2008 р.). Згідно зі звітом Міністерства фінансів
України Пенсійному фонду у 2009 р. було надано з державного бюджету
79

Найбільше (на 30,9%), порівняно з аналогічним періодом попереднього року, зросли доходи від майна
(отримані), соціальна допомога (20,6%), соціальні трансферти (20%). Витрати населення в першому кварталі,
порівняно з аналогічним періодом 2008 року, збільшилися на 8,9%. Приріст заощаджень становив 7264 млн грн
[105].
80
Що було найнижчим показником за відповідний період з 1999 р. [242].
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трансфертів на суму 48,5 млрд грн (яка перевищувала суму 2008 р. на 7,1 млн
грн, або на 17,2% [302, с. 233–234]). Зростання мінімальної пенсії у 2009 р.
становило 15,1% [302, с. 233–234].
метою мінімізації наслідків економічної рецесії було збільшено
виплати, пов’язані зі ситуацією на ринку праці, а саме: виплати допомоги у разі
безробіття,

матеріальну

допомогу

у

період

професійної

підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації. У 2009 р. на ці видатки було
спрямовано 4031,5 млн грн (в 1,7 раза більше, порівняно із 2008 р.).
Середньомісячна кількість одержувачів допомоги у разі безробіття становила
523,1 тис. осіб, на 20% більше, ніж у 2008 р. [302, с. 234], середньомісячний
розмір такої допомоги становив 630,1 грн, що свідчило про його збільшення на
40% (порівняно з 2008 р.) [302, с. 234].
Отже, хоч у 2009 р. рівень виконання видатків зведеного бюджету, після
постійного зростання із 1998 р., зменшився, проте у структурі видатків
державного бюджету у 2009 р. превалювали, як і у 2008 р., видатки на
соціальний захист та соціальне забезпечення (21,2%), економічну діяльність
(13,7%), міжбюджетні трансферти (25,7%); водночас невелику питому вагу
мали видатки на ЖКГ (0,1%), охорону навколишнього природного середовища
(0,7%), духовний та фізичний розвиток (1,3%). Показники видатків державного
та зведеного бюджетів наведено у таблиці 5.3.
Таблиця 5.3
Показники видаткової частини Зведеного бюджету України, млн грн,
2007–2009 рр.
Рік
Статті
бюджетних
видатків
1
Видатки
зведеного
бюджету

2007
видатки
частка у
у млн грн видатках
зведеного
бюджету
2
3
226054,4 1,0

2008
2009
видатки
частка у
видатки
частка у
у млн
видатках у млн грн видатках
грн
зведеного
зведеного
бюджету
бюджету
4
5
6
7
309203,7 1,0
307399,4 1,0
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Продовж. табл. 5.3
1
Загальнодержавні
функції
Оборона
Громадський
порядок,
безпека та
судова влада
Економічна
діяльність
Охорона
навколишнього
природного
середовища
Житловокомунальне
господарство
Охорона
здоров’я
Духовний та
фізичний
розвиток
Освіта
Соціальний
захист та
соціальне
забезпечення

2
24270,9

3
0,107

4
30829,2

5
0,1

6
33156,0

7
0,108

9416,5
18445,7

0,042
0,082

11733,0
27080,9

0,038
0,088

9663,3
24346,1

0,031
0,079

40523,4

0,179

51322,4

0,16 6

39753,0

0,129

2241,3

0,01

2764,7

0,009

2538,8

0,008

5900,3

0,026

8968,5

0,029

7498,1

0,024

26717,6

0,118

35559,9

0,115

36564,9

0,119

5687,8

0,025

7916,1

0,026

8330,2

0,027

44333,6
48517,3

0,196
0,217

60959,4
74069,7

0,197
0,24

66773,6
78775,4

0,217
0,256

Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осауленка ;
Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 54. Частки обчислено
автором.

За даними таблиці 5.3 бачимо, що зі зменшенням загальної суми видатків
було несуттєво збільшено видатки на загальнодержавні функції, охорону
здоров’я, духовний та фізичний розвиток, а також на освіту, соціальний захист
та соціальне забезпечення. Водночас видатки на оборону, громадський порядок,
безпеку та судову владу, економічну діяльність, охорону навколишнього
природного середовища, ЖКГ у 2009 р., порівняно із 2008 р., було зменшено.
Тут варто звернути увагу, що найбільшою у видатках зведеного бюджету була
частка видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, яка у 2009 р.
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становила 0,256 (0,217 та 0,24 у 2007 р. та 2008 р., відповідно). Другим
показником, зі збереженням тенденції до зростання обсягів, є частка видатків
на освіту, що теж належать до соціальної сфери. Натомість найбільше
зменшення у структурі видатків зведеного бюджету у період 2007–2009 рр.
стосувалося видатків на економічну діяльність, при тому що їх розмір у 2008 р.
суттєво перевищував показник 2007 р., зі зменшенням у 2009 р. до рівня
нижчого, ніж показник 2007 р.
У видатках державного бюджету тенденції розподілу за статтями є
аналогічними.

У

номінальному

вимірі

найбільше

зростання

видатків

державного бюджету у 2009 р. відбулося на соціальний захист пенсіонерів, для
фінансування

дефіциту

Пенсійного

фонду

України

(нереформованість

пенсійної системи призвела до того, що на початок 2009 р. Пенсійний фонд мав
непогашену позику 4,7 млрд грн, розміри якої через перевищення виплат над
доходами ПФ та плановими надходженнями із бюджету збільшувалися [160]),
на загальнодержавні функції та на освіту. Водночас недовиконання видатків
щодо планових відбувалося, зокрема, у сферах обслуговування боргу,
проведення виборів та референдумів, а також соціального захисту інших
категорій населення (рівень виконання 89,8%) [18, с. 85–86] внаслідок низького
рівня видатків на виплату громадянам знецінених вкладів. Із цим пов’язано і
спад у темпах зростання видатків зведеного бюджету у 2009 р., коли вони
становили 99,4% від показника попереднього року [18, с. 80]. Розглянемо
структуру видатків державного бюджету у 2007–2009 рр. за даними,
наведеними у таблиці 5.4 та графічно відображеними на рис. 5.2.
Таблиця 5.4
Показники видаткової частини Державного бюджету України, млн грн,
2007–2009 рр.
Статті бюджетних видатків
1
Видатки державного бюджету

видатки, млн грн
2007
2008
2009
2
3
4
129599,3 182376,5
180257,1
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Продовж. табл. 5.4
1
Загальнодержавні функції
Оборона
Громадський порядок, безпека та судова влада
Економічна діяльність
Охорона навколишнього природного середовища
Житлово-комунальне господарство
Охорона здоров’я
Духовний та фізичний розвиток
Освіта
Соціальний захист та соціальне забезпечення

2
16906,6
9416,5
18315,7
29748,8
1809,1
723,8
6321,0
1987,7
15149,7
29220,3

3
21769,5
11733,0
24871,1
38693,0
2230,2
444,0
7365,5
2917,6
21554,3
50798,3

4
24850,4
9663,3
24159,2
33294,3
1824,3
270,6
7535,0
3216,7
23925,7
51517,6

Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осауленка ;
Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 55-58.

Рис. 5.2. Видатки державного бюджету, млн грн, 2007–2009 рр.*
Примітка. * За даними: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред.
О. Г. Осауленка ; Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 55–58.

Помітним є збільшення у 2008–2009 рр. видатків державного бюджету на
загальнодержавні функції, охорону здоров’я, духовний та фізичний розвиток,
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освіту, а також суттєве збільшення, порівняно із 2007 р., видатків на соціальний
захист та соціальне забезпечення і водночас їх перевищення над іншими
статтями бюджетних видатків. Обчислюючи частку видатків на соціальну
сферу у сумі видатків державного бюджету, отримуємо дані про утримування
їх упродовж 2008–2010 рр. на рівні 50% (дані та результати обчислень наведено
у таблиці 5.5).
Таблиця 5.5
Видатки державного бюджету на соціальну сферу, 2008–2010 рр.
Рік

2008
2009
2010

Видатки
державного
бюджету,
млн грн

Охорона
здоров’я,
млн грн

182376,5
180257,1
225822,5

7365,5
7535,0
8759,0

Духовний
та
фізичний
розвиток,
млн грн

Освіта,
млн грн

2917,6
3216,7
5165,5

21554,3
23925,7
28807,5

Соціальний
захист та
соціальне
забезпечення,
млн грн

50798,3
51517,6
69311,3

Видатки державного
бюджету на
соціальну сферу
млн грн

Частка у
видатках
державного
бюджету

82635,7
86195
112043,3

0,5
0,5
0,5

Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осауленка ;
Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 55–58.

Частка видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у
видатках державного бюджету становила 0,28 у 2008 р., 0,29 у 2009 р. (для
порівняння: 0,23 у 2007 р., і 0,31 у 2010 р.), зокрема, у видатках на соціальну
сферу 0,62 і 0,6 у 2008 р. і 2009 р., відповідно (0,56 у 2007 р. і 0,62 у 2010 р.),
що показано у таблиці 5.6.
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Таблиця 5.6
Показники видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у
Державному бюджеті України відносно сукупних видатків Державного
бюджету та видатків на соціальну сферу (без врахування міжбюджетних
трансфертів), 2008–2010 рр.
Рік

2008
2009
2010

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
млн грн
Частка у видатках
Частка у бюджетних видатках на
державного бюджету
соціальну сферу
50798,3
0,28
0,62
51517,6
0,29
0,60
69311,3
0,31
0,62
Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осауленка ;

Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2011. С. 55–58. Частки
обчислено автором.

Загалом можемо додати, що видатки державного бюджету, враховуючи
міжбюджетні трансферти, у 2009 р. складали 242,4 млрд грн і, відповідно,
становили 88,4% планового показника [16, с. 9]. Приріст видатків при цьому
зменшився (0,4% у 2009 р. та 38,6% у 2008 р.), проте частка видатків
соціального спрямування збільшилася і становила 35,6% видатків державного
бюджету (із врахуванням міжбюджетних трансфертів) [16, с. 9]. Відповідно, у
структурі видатків державного бюджету за функціональною класифікацією
міжбюджетні трансферти становили 15,7%, частка видатків на соціальний
захист та соціальне забезпечення становила 21,3%, освіту – 9,9%, духовний та
фізичний розвиток – 1,3%, охорону здоров’я – 3,1%, житлово-комунальне
господарство – 0,1%, охорону навколишнього природного середовища – 0,8%,
громадський порядок, безпеку та судову владу – 10,0%, оборону – 4%,
загальнодержавні функції – 10,2%, економічну діяльність – 13,6% [16, с. 9], при
цьому частка капітальних видатків зменшилася. Стосовно міжбюджетних
трансфертів, до місцевих бюджетів з державного бюджету надійшло 62,2 млрд
грн, що становило 97,8% запланованих і перевищувало аналогічні надходження
2008 р. на 5,2%, зокрема, на 15,8% збільшилася сума дотацій вирівнювання, яка
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у 2009 р. становила 33,4 млрд грн [16, с. 11]. Зміни у системі міжбюджетних
відносин стосувалися зміни структури трансфертів, і у 2009 р. збільшено
частку надходжень субвенцій із соціального захисту, яка становила 36,7% (у
номінальному вираженні збільшення субвенцій, які становили 22,8 млрд грн,
відбулося на 24,7% [16, с. 12]). Але частка інших трансфертів зменшилася.
2009 р. видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення зросли
на 1,4% або на 719,3 млн грн, порівняно з попереднім роком, і становили 51,5
млрд грн81 (для порівняння: у 2006 р. – 30,3 млрд грн, у 2007 р. – 29,2 млрд грн)
[74, с. 167]. Їх питома вага у ВВП за 2009 р. зросла з 5,4% у 2008 р. до 5,6% у
2009 р. У структурі видаткової частини державного бюджету їх частка,
відповідно, дорівнювала 21,25% у 2009 р. проти 21,04% у 2008 р. [199].
Зокрема, у 2009 р. було профінансовано видатки на такі статті [199]:
1) на соціальний захист на випадок непрацездатності було використано
580,6 млн грн, у тому числі за загальним фондом 360,5 млн грн (97,9% річного
плану),
2) на соціальний захист пенсіонерів було використано кошти в обсязі
47912,8 млн грн, у тому числі за загальним фондом – 44227,8 млн грн (99,8%
річного плану),
3) на соціальний захист ветеранів війни та праці за загальним фондом
використано 409,6 млн грн (99,1% річного плану),
4) на соціальний захист сім’ї, дітей та молоді використано за загальним
фондом 70,1 млн грн (97,4% річного плану),
5) на соціальний захист безробітних за загальним фондом використано
7,9 млн грн (96,3% річного плану),
6) на допомогу у вирішенні житлового питання використано 278,6 млн
грн, у тому числі за загальним фондом 77,0 млн грн (82,5% річного плану,
7) на соціальний захист інших категорій населення використано 2157
млн грн, у тому числі за загальним фондом 2156,9 млн грн (89,6% річного
плану),
81

У тому числі за загальним фондом – 47356,6 млн грн, або 99,2% річного плану [199].
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8) на дослідження і розробки у сфері соціального захисту використано
21,5 млн грн, у тому числі за загальним фондом 19,5 млн грн (99,9% річного
плану),
9) на іншу діяльність у сфері соціального захисту використано 79,5 млн
грн, у тому числі за загальним фондом 27,4 млн грн (82% річного плану) [199].
Отже, у 2009 р., у ситуації зростання бюджетного дефіциту, поступового
зменшення податкових надходжень та водночас збільшення бюджетних
видатків, видатки соціального спрямування зведеного бюджету перевищували
видатки у 2008 р. на 7,9%, а видатки соціального спрямування державного
бюджету перевищували показник 2008 р. на 4,3% [18, с. 81]. При цьому, частка
видатків соціального спрямування у державному бюджеті 2009 р. становила
47,8% [18, с. 82]. Темпи зростання цих видатків відображено у таблиці 5.7.
Таблиця 5.7
Темпи зростання видатків на соціальну сферу зведеного, державного та
місцевих бюджетів, 2007–2009 роки, %

Місцеві
бюджети

Місцеві
бюджети

Державний
бюджет

Державний
бюджет

129,0

125,9

133,4

136,8

140,7

131,5 99,4

135,3

154,1

130,4

125,6

116,6

128,4 108,9 102,2

110,8

131,4

143,0

125,9

139,2

146,8

135,1 105,2 110,2

102,3

131,2
117,1

125,0
96,5

134,7
173,3

137,5
152,7

142,3
173,8

135,0 109,5 111,0
120,6 106,3 101,4

108,7
117,1

Зведений
бюджет

Зведений
бюджет

2009

Місцеві
бюджети

2008

Державний
бюджет

Разом,
без
урахування
міжбюджетних
трансфертів
Охорона
здоров’я
Духовний і
фізичний
розвиток
Освіта
Соціальний
захист
і
соціальне
забезпечення

2007
Зведений
бюджет

Видатки за
функціональною
класифікацією

98,8

100,2
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Джерело: Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2009 рік / Щербина
І. Ф., Рудик А. Ю., Зубенко В. В., Самчинська І. В. ; Інститут бюджету та соціальноекономічних досліджень, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. Київ :
[б. в.], 2009. С. 83.

Отже, відповідно до звіту Міністерства фінансів України, протягом
2009 р. соціальні бюджетні видатки (у державному бюджеті) і надалі
збільшувалися порівняно з попередніми роками. А саме: видатки на охорону
здоров’я за 2009 р. зросли на 2,3% порівняно з 2008 р., видатки на освіту – на
11% (на 2,3 млрд грн), на соціальний захист і соціальне забезпечення – на 1,4%
(до 51,5 млрд грн). Водночас видатки державного бюджету на розвиток
житлово-комунального господарства у 2009 р., порівняно з попереднім роком,
зменшилися на на 173,3 млн грн – до 270,6 млн грн [302, с. 233].
У січні–березні 2010 р. видатки соціального спрямування за загальним
фондом державного бюджету було здійснено у сумі 41,5 млрд грн, що на
16,8%, або на 5,9 млрд грн, більше обсягу видатків у відповідному періоді 2009
р. [210] Видатки державного бюджету, як і у попередній рік, насамперед
спрямовувалися на фінансування захищених та першочергових видатків (окрім
цього, було виділено асигнування на: обслуговування державного боргу у сумі
1,8 млрд грн, що становило 88,7% планових призначень; дотації вирівнювання
у сумі 8,7 млрд грн, що становило 91,3% планових призначень; субвенції
соціального характеру у сумі 5,3 млрд грн, що становило 99,4% планових
призначень, відповідно до зареєстрованих зобов’язань [210]), у тому числі було
виділено асигнування на такі захищені видатки, як: 1) оплата праці працівників
бюджетних установ, нарахування на неї, поточні трансферти населенню
(пенсії, допомоги, стипендії) у сумі 11,1 млрд грн, 2) оплата комунальних
послуг та енергоносіїв у сумі 0,7 млрд грн, 3) чорнобильські соціальні
програми у сумі 0,5 млрд грн, 4) трансферт Пенсійному фонду у розмірі 11,1
млрд грн, 5) розселення та облаштування депортованих кримських татар та
осіб інших національностей, які були депортовані з території України, у сумі
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0,7 млн грн, 6) видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами у
сумі 3,4 млрд грн [210], інше.
Необхідно звернути увагу на намагання збереження номінальних
показників доходів населення, що, враховуючи підвищення соціальних
стандартів та бюджетні трансферти на соціальну сферу, уряду вдалося зробити.
Індекс номінальної заробітної плати, порівняно з попереднім роком, у 2009 р.
становив 105,5%, номінальні доходи населення зросли у 2009 р. із 845,6 до
894,3 млн грн [177; 304], розмір мінімальної заробітної плати зрівняно із
прожитковим

мінімумом

та

встановлено

у

сумі

744

грн,

розмір

середньомісячної заробітної плати у 2009 р. теж зріс та становив 1906 грн
(порівняно із 1806 грн у 2008 р.) [178], зросла також частка соціальної
допомоги у структурі грошових доходів домогосподарств (яка становила у
2008 р. 23,1%, у 2009 р. – 26,0% [272]). При цьому, фінансова сфера держави
потребувала підвищення інформаційної прозорості, визначення стандартів
оприлюднення інформації про виконання бюджету, розширення інформації,
пов’язаної із його прийняттям та виконанням [345, с. 14].
Якщо, попри початок економічної рецесії у 2008 р. доходи загального
фонду державного бюджету перевищили планові показники на 2,8% [25], то
загальний фонд бюджету 2009 р. формально було виконано за доходами на
93,6%, проте, як стверджують економісти, виконання загального фонду
бюджету в 2009 р. становило 81,3% [150]. Оскільки уряд був зацікавлений
завищити показники «виконання плану по збору грошей до загального фонду
бюджету, з якого фінансуються соціальні виплати і всі основні платежі уряду»
[150], то цифру у 93,6% отримано внаслідок фіскального маніпулювання, а
саме: збирання податків авансом, відтермінування відшкодування ПДВ,
зарахування частини коштів кредиту МВФ як доходів до бюджету тощо.
Отже, у 2008–2009 рр. відбулося номінальне зростання видатків на
соціальний захист та соціальне забезпечення та збільшення частки цих видатків
у структурі як державного, так і місцевих бюджетів. Але потенційно популярні
для великої частини виборців кроки із підвищення номінальних показників
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доходів населення, зокрема через підвищення соціальних стандартів, жодним
чином не наближали затверджені урядом показники до тих, встановлення яких
було необхідним для належного соціального забезпечення економічних потреб
громадян. У ситуації грошової емісії, виконання соціальних зобов’язань, у тому
числі повернення вкладів «Ощадбанку», спричинило збільшення рівня
споживчих цін, що негативно вплинуло на показники реальних доходів.
Реалізація ухвалених законів про державний бюджет, які активно
критикувалися політичними опонентами, потребувала додаткових надходжень
для виконання видаткової частини, що не сприяло покращенню показників
сальдо державного бюджету та розміру державного боргу. Отже, попри
необхідність реформування держава і далі збільшувала кількість видів
соціальної допомоги та пільг, що суперечило можливостям державного
бюджету [350, с. 218].
До того ж, процес формування державного бюджету, який міг виступити
способом антикризового регулювання, напередодні виборів супроводжувався
політичним

протистоянням

опортуністичних

політиків.

Таким

чином,

здійсненню заходів з мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи та
проведенню економічних реформ у державі перешкоджала політична криза,
неспроможність політичних сил на певних етапах сформувати дієву коаліцію,
протистояння виконавчої та законодавчої влади, популістська діяльність у
межах виборчих кампаній.

Висновки до розділу 5

Із початком економічної рецесії в Україні органами державної влади було
запропоновано низку заходів у сфері антикризового економічного регулювання.
Пропозиції

насамперед

розробили

Кабінет

Міністрів

України,

Рада

національної безпекти та оборони України і Центральний банк України. Проте
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спостерігалася спричинена політичним протистоянням у країні та несхильністю
органів влади співпрацювати неузгодженість пропонованих кроків між собою.
умовах інфляції для стабілізації фіскальної ситуації у довгостроковому
періоді необхідним виступало або зменшення бюджетних видатків, або
збільшення надходжень до бюджету. Втім обрана урядом політика була
орієнтована на збільшення видатків державного бюджету, насамперед видатків
на соціальний захист та соціальне забезпечення, що ускладнювало досягнення
позитивних економічних результатів у довгостроковому періоді, проте сприяло
мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. напередодні
президентських виборів 2010 р. Тобто, пропонуючи проекти антикризових
рішень, опортуністичні політичні суб’єкти не лише орієнтувалися на
економічну доцільність, але і враховували рівень суспільної підтримки,
популярність рішення з погляду тих виборців, які прагнули покращення
соціальних показників, що було відображено як у проектах внесення змін до
закону про державний бюджет, так і в ухвалених законах. Таким чином,
прагнення виконати соціальні обіцянки, закладені у державному бюджеті
(пов’язані не із реальним підвищенням соціальних стандартів та створенням
можливостей покращення добробуту населення шляхом розвитку фінансового
та реального секторів економіки, а шляхом надання пільг широким верствам
населення, навіть за рахунок збільшення розміру державного боргу та, в умовах
фінансово-економічної кризи, за рахунок збільшення негативного сальдо
державного

бюджету),

виступило

проявом

опортуністичної

поведінки

політичних суб’єктів, орієнтованих на збільшення виборчої підтримки.
Водночас ситуацію із прийняттям відповідного законодавства, реалізацією
ухвалених рішень політиками було використано для дискредитації політичних
опонентів, яка в умовах фінансово-економічної кризи та відповідного пошуку
політичної ренти у формі суспільної підтримки була актуальною.
Варто зважати на те, що для збереження високого рівня соціальних
видатків держава повинна була збільшити бюджетні доходи у властивих для
кризової фази економічного розвитку умовах, коли відбувалося скорочення
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обсягів податкових надходжень внаслідок зменшення обсягів імпорту та
експорту і скорочення виробництва. Водночас збільшення податків було б
несприятливим

для

розвитку

виробництва,

бізнес-клімату

в

Україні,

інвестиційної діяльності та могло призвести до посилення тінізації економіки і
подальшого скорочення податкових надходжень. Таким чином, обрана урядом
фіскальна політика була орієнтована на пошук додаткових джерел надходжень
до державного бюджету, якими виступили податкові авансові платежі, неповне
відшкодування ПДВ та зовнішні запозичення, що становило чинник
негативного впливу на показники державного бюджету у довготривалому
періоді.
Загалом, високий рівень перерозподілу державою коштів, як і високі
видатки на соціальну сферу, не сприяли економічному зростанню. Натомість
обрана урядом стимулююча фіскальна політика спричиняла збільшення
показників бюджетного дефіциту та державного боргу і перешкоджала
структурному реформуванню економіки. Окрім того, оскільки для виконання
бюджету використовувалася також грошова емісія, то це підвищувало темпи
інфляції та, відповідно, зменшувало показники реальних доходів населення,
спричиняючи потребу подальшого збільшення соціальних виплат. Тобто,
плановані бюджетні видатки в умовах інфляції не були орієнтовані на
зростання споживчого попиту у довгостроковій перспективі. Більше того,
можемо стверджувати про прагнення уряду декларувати наміри підвищення
соціальних стандартів, збільшуючи відповідні номінальні показники, за їх
реального зменшення. До того ж, показники зростання ВВП та інфляції, які
було закладено у державному бюджеті на 2009 р., не відповідали
прогнозованим Світовим банком показникам та реальним показникам 2009 р.
(помилковий економічний прогноз було спричинено тим, що вища інфляція
компенсує нижчий ВВП, з точки зору доходів бюджету) і уряд отримував
змогу, декларуючи збереження рівня соціальних гарантій, економити на
соціальних витратах, штучно зменшуючи їх реальні показники, що теж
виступало проявом опортунізму. Окрім того, ухвалені закони про бюджет,

31

критиковані політичними опонентами, містили статті, які уможливлювали
корупційну діяльність уряду та, зокрема, потребували для виконання дохідної
частини подальшого прийняття законодавства, що, відповідно, ставило під
сумнів виконання видаткової частини бюджету, яка містила соціальні обіцянки,
та водночас не сприяло покращенню таких показників, як сальдо державного
бюджету та розмір державного боргу. Перераховані особливості виступали
проявами ex post опортунізму суб’єктів прийняття відповідних політичних
рішень. У такій ситуації економічна політика рентоорієнтованих урядів,
зокрема розподіл бюджетних ресурсів, становила чинник посилення проявів
економічної рецесії 2008–2009 рр.
Отже, на підставі аналізу механізму прийняття політичних рішень у сфері
формування

державних

видатків

на

соціальний

захист

та

соціальне

забезпечення у 2008–2009 рр. (окресленого за логікою моделі політикоуправлінського циклу Дж. Андерсона та В. Данна і здійсненого із
застосуванням теорії політичного опортунізму О. Вільямсона) визначено
однаки опортуністичної поведінки політичних суб’єктів. Зокрема, нормативне
закріплення рішень у сфері бюджетної політики, процес розробки та ухвалення
законів про внесення змін до державного бюджету на 2008 р., законів про
державний бюджет на 2009 та 2010 рр. здійснювали суб’єкти, для поведінки
яких властивими були прояви ex ante опортунізму. Водночас, у процесі
реалізації та внесення змін до відповідних статей бюджетного законодавства
спостерігалися

прояви

ex

post

опортунізму,

коли

фіскальні

методи

антикризового регулювання, спрямовані на мінімізацію негативного впливу
фінансово-економічної кризи на купівельну спроможність населення у
короткостроковому періоді, не відповідали потребам стабілізації економіки,
пов’язаним із подоланням структурних деформацій та реформуванням
соціальної сфери, негативно впливаючи при цьому на показники державного
бюджету у довгостроковому періоді.
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РОЗДІЛ 6
НАСЛІДКИ EX POST ОПОРТУНІЗМУ ПОЛІТИЧНИХ
СУБ’ЄКТІВ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

6.1 Економічні наслідки фіскального маніпулювання

На показники економічного розвитку в Україні після 2008 р. вплинули
зовнішні чинники, пов’язані зі світовою фінансово-економічною кризою 2007–
2008 рр., і, водночас, – внутрішні чинники, пов’язані, у тому числі, із
прагненням

органів

державної

влади

зберегти

високий

показник

перерозподілених через державний бюджет коштів (та переважання частки
бюджетних видатків на соціальну сферу над частками видатків на інші
бюджетні

програми,

зокрема

на

економічну

діяльність).

Складність

фінансування відповідних видатків та досягнення привабливих для виборців
номінальних соціально-економічних показників у короткостроковому періоді,
якої прагнули суб’єкти політичних рішень у сфері бюджетноїх політики,
зумовлює актуальність аналізу способів та показників виконання дохідної
частини бюджету.
У третьому розділі нами розглянуто обернену залежність між темпами
економічного зростання та розмірами державних видатків. Якщо звернути
увагу на перевищення сприятливого для економічного зростання 20відсоткового відношення видатків зведеного бюджету до розмірів ВВП на
12,6% у 2008 р. та на 13,7% у 2009 р., то побачимо відсутність передумов для
економічного зростання у наступному періоді. Зокрема, за даними таблиці 3.2,
відбувалося суттєве зменшення приросту реального ВВП у 2008 р. та його
стрімке зниження у 2009 р. (зі зменшенням навіть номінальних показників). У
подальшому спостерігалося поступове зростання, проте вже у 2012 р. приріст
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ВВП суттєво знизився (та становив 0,2%, порівняно із 5,5% у 2011 р. [177; 303;
304]).
Отже, у таблиці 6.1 бачимо, що обсяги ВВП у відсотках до 2010 р.
збільшувалися, проте із 2012 р. темпи зростання знизилися (у 2014 р. відбулося
падіння

ВВП

на

6,8%,

спричинене

низкою

чинників,

тому

числі

внутрішньополітичною ситуацією та зовнішніми обставинами). Економічний
спад одразу вплинув на надходження коштів до державного бюджету, коли
насамперед скоротилися удвічі доходи від імпортного мита та податкові
платежі. На початку фінансово-економічної кризи в Україні, в умовах зниження
ВВП, обсягів промислового виробництва та обсягів зовнішньої торгівлі,
невизначеності умов приватизації [25] та складності розміщення облігацій
внутрішньої державної позики (ОВДП), уряд прагнув виконання бюджету, що
відігравало суттєву роль і для здійснення планованих соціальних виплат, і для
покращення номінальних соціально-економічних показників, і для репутації
уряду. Водночас досягнення цієї мети потребувало посилення фіскального
тиску на економіку, мобілізації урядом відповідних ресурсів.
Таблиця 6.1
Валовий внутрішній продукт за 2010–2013 рр. (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)

Роки

2010
2011
2012
2013

Індекси фізичного обсягу
Індекси-дефлятори
валовий
валовий
внутрішній
валовий внутрішній валовий внутрішній
внутрішній
продукт у
продукт
продукт
продукт
розрахунку на
одну особу
відсотків до попереднього
відсотків до 2010
відсотків до
року
року
попереднього року
104,1
104,5
100,0
113,7
105,5
105,9
105,5
114,2
100,2
100,5
105,7
107,8
100,0
100,2
105,7
104,3
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Джерело: Валовий внутрішній продукт, 1998–2015 / Державна служба статистики
України.

URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm

(дата звернення: 19.04.2016).

Податкова політика, спричинена прагненням уряду підвищити обсяги
надходжень до державного бюджету у короткостроковому періоді, призвела до
недоотримання податкових надходжень у наступних періодах, що потенційно
погіршувало стан бюджету та створювало додатковий тягар для платників
податків.
Податкові зміни, які здійснював уряд протягом 2008 р. шляхом внесення
змін до бюджету, не сприяли прогнозованості фіскальної політики держави.
Проявом концентрації ресурсів фіскальною системою, спрямованої на
виконання бюджету, виступила нерегулярність бюджетних надходжень та
зростання авансових податкових платежів унаслідок прагнення платників
податків максимально використати обігові кошти в умовах їх дефіциту [104,
с. 50]. Податкові пільги окремим секторам та суб’єктам господарської
діяльності (галузі чорної металургії, сільського господарства) знижували
конкурентоспроможність інших підприємств та, відповідно, зменшували
надходження до державного бюджету [2].
Натомість, для збільшення надходжень до бюджету потрібно було
розвивати ринок внутрішніх запозичень (підвищувати довіру населення до
влади, що сприяло б продажу ОВДП та розвитку ринку капіталів [12]) та
спрямовувати їх у інвестування, а також реформувати податкову систему, що
сприяло б детінізації економіки. Перешкодами для податкової політики, яка
могла б сприяти подоланню наслідків фінансово-економічної кризи в Україні,
була недосконалість законодавчої бази, а саме: неприйняття поправок до
Податкового кодексу, функціонування тіньового сектору економіки (який у
2009 р. становив 30% [104, с. 49]), пов’язане із ухилянням від сплати податків
та отриманням державних дотацій на розвиток неконкурентоспроможних
підприємств, непрозорість та невиваженість надання галузевих податкових
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пільг, відсутність стимулів для інвестування через непривабливий податковий
режим, нерівномірний розподіл податкового навантаження тощо. Окрім того,
стабілізаційні заходи у фінансовій сфері, плановані урядом, були недостатніми
у період фінансово-економічної кризи внаслідок необхідності підтримки
промислових

бюджетоформуючих

галузей,

у

тому

числі

металургії,

агропромислового комплексу тощо. До того ж, створення Стабілізаційного
фонду було б корисним у середині 2000-х рр., коли відбувалося зростання ВВП
та приватизація, яка становила джерело його наповнення. Але у 2008–2009 рр.,
коли надходження від приватизації могли бути невеликими (оскільки вартість
активів знизилися у рази), а запроваджувати нові податки та підвищувати
наявні було не варто [12], фінансування Стабілізаційного фонду відбувалося за
рахунок позик.
Водночас покращення показників виконання державного бюджету
збільшувало суму державного боргу. Відповідно, варто зважати на те, що
зростання державного боргу у 2009 р. було спричинено, зокрема, отриманням
кредитів МВФ (і водночас випуском ОВДП та наданням держгарантій [151]).
Разом з тим зарахування надходжень від МВФ як доходів бюджету свідчило
про надання урядом неправдивих даних і, отже, – про ex post опортунізм у його
діяльності. При цьому збільшення надходжень до бюджету в умовах незмінно
високого рівня видатків, привабливих з точки зору отримання політичної ренти
у

передвиборчий

період,

перешкоджало

структурному

реформуванню

економіки. Надходження від приватизації використовувалися не на розвиток
підприємств, а на споживання та погашення боргових зобов’язань, що зумовило
позитивний ефект від подібних кроків лише у короткостроковому періоді.
Ці кроки призвели до формування бюджетного дефіциту, оскільки
паралельно відбувалося номінальне зростання видаткової частини державного
бюджету, порівняно з 2007 р., яке було спричинено насамперед збільшенням
соціальної складової. Внаслідок спрямованих на фінансування цих видатків
внутрішніх і зовнішніх запозичень, надання державних гарантій та девальвації
гривні у 2008 р. загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу
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зріс у 2,1 раза і становив 189 млрд 410,4 млн грн (у тому числі, зовнішній борг
було збільшено у 2 рази, до 142 млрд 742,9 млн грн, внутрішній – у 2,5 раза, до
46 млрд 667,5 млн грн), проте залишався «в економічно безпечних межах» [25].
)

2009 р. державний бюджет, як і державний бюджет попереднього

року, також не було виконано ані за дохідними, ані за видатковими статтями;
рівень виконання видатків зведеного бюджету, після постійного зростання із
1998 р., зменшився. Як видно у таблиці 3.9, наведеній у третьому розділі,
сальдо доходів і видатків зведеного бюджету, починаючи із 1998 р., до 2009 р.
перебувало у межах від -2,2% до 0,7% до ВВП. Проте у 2009 р. показник
становив -4,1%, у 2010 р. -6,0%. Надалі, у 2011 р., показник покращився до
-1,8%, проте у 2012 р. від’ємне сальдо збільшилося вдвічі. Тенденції розвитку
економіки, показані у таблиці 6.2, свідчать про те, що, починаючи із 2008 р.,
негативне сальдо державного бюджету стрімко зростало.
Таблиця 6.2
Показники Державного бюджету України (2005–2010 рр.)
2005
105330,2

Доходи
Державного
бюджету,
млн грн
Видатки
112975,9
Державного
бюджету,
млн грн
Сальдо
-7945,7
Державного
бюджету,
млн грн

2006
133521,7

2007
165942,1

2008
231686,3

2009
209700,3

2010
240615,2

137108,1

174235,9

241454,5

242437,2

303588,7

-3776,7

-9812,5

-12500,7

-35517,2

-64265,5

Джерело: Основні показники економічного розвитку / Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/file/link/219251/file/Tab08.doc (дата
звернення: 12.07.2018).
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При цьому, фінансування дефіциту державного бюджету відбувалося за
рахунок зовнішніх запозичень, оскільки приватизація та внутрішні позики не
могли у період економічної кризи суттєво зменшити бюджетний дефіцит. До
того ж, на збільшення бюджетних надходжень, що дозволяло покращити
показники виконання бюджету та профінансувати соціальні видатки, було
спрямовано податкову політику. Відповідні цифри, які показують спровоковані
урядом негативні тенденції, є такими. Оскільки затримки із відшкодуванням
ПДВ відбувалися із 2008 р., то на початок 2009 р. борг за ПДВ становив 12,8
млрд грн [150]. У 2009 р. план повернення з бюджету податку на додану
вартість було недовиконано на 5,4% (або на 2 млрд грн). На початок 2010 р.
сума заборгованості за ПДВ становила 21,8 млрд грн [150]. У 2009 р. сума
ПДВ, за яким термін відшкодування минув, зросла на 3,3 млрд грн, а на
початку 2010 р. вона сягала 6,2 млрд грн [150]. Унаслідок застосування методу
авансової сплати податку на прибуток підприємств переплати до зведеного
бюджету становили на 1 січня 2010 р. 12,7 млрд грн, а сума коштів, яку
недоотримали наступні бюджети – 8,9 млрд грн [150]. Втім це не єдиний
негативний наслідок. Оскільки і авансові податкові збори, і затриманий ПДВ
були вилученими у підприємств коштами у розмірі 18 млрд грн, які вони могли
спрямувати на розвиток, ці порушення перешкоджали виходу економіки із
кризи. Отже, на початок 2010 р. кошти, які були використані для штучного
збільшення доходів бюджету 2009 р., становила сума заборгованості із
неповерненого ПДВ, яка налічувала 21,8 млрд грн, та сума із авансової сплати
податків, яку недоотримав бюджет у наступному періоді, у 12,7 млрд грн [150].
Відповідний фіскальний тиск на економіку призвів до її тінізації, яка у 2009 р.
сягала, за одними даними, 40% [21], за іншими – 60% [1], а також до зниження
інвестиційної активності.
Водночас

стимулюванню

економічного

розвитку

та

створенню

привабливих умов для інвесторів перешкоджала політика збереження великих
обсягів бюджетних видатків на соціальну сферу, зокрема, за рахунок видатків
на економічну діяльність, частка яких у структурі державного бюджету із
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2007 р. стрімко знижувалася (і навіть номінальний обсяг яких було знижено із
38693,0 млн грн у 2008 р. до 33294,3 млн грн у 2009 р. [269]). Отже, у 2009 р.
чистий притік капіталу від прямих іноземних інвестицій після зростання у
попередньому періоді зменшився більше ніж удвічі, з 10,913 до 4,816 млрд дол.
США [587]. Внаслідок зменшення інвестицій відбулося зниження виробничої
активності, що призвело до погіршення ситуації на ринку праці. При цьому,
кон’юнктура

зареєстрованого

ринку

праці

характеризувалася

значним

перевищенням пропозиції робочої сили над її попитом. Кількість незайнятих
громадян, які перебували до початку фінансово-економічної кризи на обліку
Державної служби зайнятості, в середині 2008 р. становила 555 тис. осіб (3
особи на 1 вільне робоче місце чи вакантну посаду), тоді як у середині 2009 р.
ці показники, відповідно, становили 671 тис. (9 осіб на 1 вільне робоче місце чи
вакантну посаду) [242]. Офіційний рівень безробіття в Україні у 2008 р.
становив 6,4%, у 2009 р. – 8,8% (прогнозований – 9,4%) [302, с. 236]. Проте
позитивні результати щодо рівня зайнятості, порівняно із прогнозованими (як
показано у таблиці 3.2,) пояснювалися, зокрема, збільшенням частки
тимчасової або часткової зайнятості.
Зростання рівня безробіття спричиняло збільшення соціальних виплат. Як
ми звертали увагу, частка видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення у видатках зведеного бюджету у досліджуваному періоді була
найбільшою і становила у 2008 р. 0,24, у 2009 р. – 0,26 (для порівняння, у
2007 р. – 0,22); у видатках державного бюджету (без врахування міжбюджетних
трансфертів) вона становила у 2008 р. 0,28, у 2009 р. – 0,29 (для порівняння, у
2007 р. – 0,23, у 2010 р. – до 0,31), зокрема у видатках на соціальну сферу 0,62 у
2008 р. і 0,6 у 2009 р. (0,56 і 0,62 у 2007 і 2010 рр., відповідно). В 2009 р.
видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення зросли на 1,4%, або на
719,3 млн грн, порівняно з попереднім роком, і становили 51517,6 млн грн [199]
(для порівняння у 2006 р. – 30,3 млрд грн, у 2007 – 29,2 млрд грн) [74, с. 167]. У
структурі

видаткової

частини

державного

бюджету

(із

врахуванням

міжбюджетних трансфертів) їх частка, відповідно, дорівнювала 21,04% у 2008
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р. та 21,25% у 2009 р. [199] Отже, у 2008–2009 рр. відбулося номінальне
зростання видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, а також
збільшення частки цих видатків у структурі як державного, так і місцевих
бюджетів. Але в ситуації грошової емісії для виконання соціальних
зобов’язань, у тому числі повернення вкладів «Ощадбанку», це спричинило
збільшення рівня споживчих цін. Якщо у 2006 р. індекс споживчих цін
становив 111,6%, у 2007 р. – 116,6%, то у 2008 р. – 122,3% (у 2009 р. темпи
інфляції почали знижуватися і відповідний показник становив 112,3%, а у 2010
р. – 109,1%, із подальшим зменшенням до 104,6% у 2011 р., 99,8% у 2012 р.
[178]).
Загалом, співвідношення індексу споживчих цін та темпів зростання
прожиткового мінімуму у період 2008–2009 рр. свідчило про тенденцію
перевищення темпів інфляції над темпами зростання розміру прожиткового
мінімуму. Попри політичне протистояння та суперечки навколо питання
підвищення

соціальних

стандартів,

попри

використання

нецільових

надходжень до бюджету для збереження високого рівня соціальних видатків
варто зауважити, що встановлені розміри прожиткового мінімуму для основних
соціальних і демографічних груп населення були занижені, внаслідок чого і
занижено розміри пенсій, державної допомоги, соціальних виплат. Так, цілком
обгрунтовано можемо вважати це ще одним проявом ex post опортунізму
суб’єктів бюджетної політики. Отже, у 2009 р. паралельно із підвищенням
соціальних стандартів відбувалося подорожчання товарів та соціальних послуг.
Це потребувало удосконалення методу розрахунку соціальних стандартів з
урахуванням інфляції, що дозволило б підтримувати купівельну спроможність
мінімальних доходів [262, с. 281].
Таким чином, попри збільшення із квітня 2009 р. соціальних виплат їх
розміри

(збільшення

пенсій

і

соціальної

допомоги

малозабезпеченим

громадянам та інвалідам на 7,5 грн; збільшення мінімальної зарплати з 605 до
625 грн – тобто на 20 грн, із подальшим її підвищенням протягом року з 605 до
669 грн) та спосіб їх нарахування (наприклад, підвищення мінімальної
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зарплати, яке не стосувалося працівників бюджетних установ, які отримували
оплату на рівні попереднього року [4]), недостатнє підвищення розмірів
прожиткового мінімуму, незважаючи на інфляцію, свідчили про неналежний
рівень соціального забезпечення. В цілому, обмежені кошти на соціальні та
інфраструктурні витрати, окрім зарплат працівникам бюджетної сфери,
спричинили невиконання більшості соціальних програм (за даними Рахункової
палати, за вісім місяців 2009 р. не було виконано 80% соціальних програм, на
18-20% невиконано фінансування державних програм), а надходження коштів
на утримання війська, медицини та освіти відбувалося із запізненнями [355].
Як окреслено вище, у 2000–2012 рр. відбувалося уповільнення зростання
показників і номінальної, і реальної заробітної плати. Водночас темпи
зростання номінальних показників заробітної плати до 2009 р. випереджали
темпи зростання ВВП. Відповідні дані наведено у таблиці 6.3. Порівняно з
попереднім роком, у 2007 р. індекс реальної заробітної плати становив 112,5
(що свідчило про зростання реальної заробітної плати на 12,5%), у 2008 р. цей
індекс становив 106,3, проте у 2009 р. – 90,8 (що свідчило про зменшення
реальної заробітної плати на 9,2%, порівняно із 2008 р.). У 2010 р. було
відновлено темпи зростання та наближено до показника 2007 р. (індекс
реальної заробітної плати 110,2). Водночас у 2009 р. відмінність між
номінальними та реальними показниками була найбільшою.
Таблиця 6.3
Соціально-економічні показники, 2006–2011 рр.
Зміна у % до попереднього року
1
Індекс номінальної заробітної плати,
порівняно з попереднім роком, у %
Індекс реальної заробітної плати,
порівняно з попереднім роком, у %
Зміна реальної заробітної плати у %
до попереднього року
Темпи зростання реального ВВП, у
% до попереднього року

2006
2
129,2

2007
3
129,7

2008
4
133,7

2009
5
105,5

2010
6
120,0

2011
7
117,6

118,3

112,5

106,3

90,8

110,2

108,7

18,3

12,5

6,3

-9,2

10,2

8,7

107,3

107,9

84,12

103,7
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Номінальні доходи населення, млн 472.1
грн

623.3

845.6

894.3

1101.0

Продовж. табл. 6.3
1
2
Зміна реальних наявних доходів, у % 11,8
до відповідного періоду
попереднього року
Реальний наявний доход, у % до 111,8
попереднього року

3
14,8

7,6

4

5
-10,0

6
17,1

7
8,0

114,8

107,6

90,0

117,1

108,0

Джерела: Доходи та витрати населення України. Архів за 2006 рік / Державна служба
статистики

України.

URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2006/gdn/dvn/arh_dvn2006.html

(дата

звернення:

23.04.2015); Доходи та витрати населення України. Архів за 2007 рік / Державна служба
статистики

України.

URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/gdn/dvn/arh_dvn2007.html

(дата

звернення:

23.04.2015); Доходи та витрати населення України. Архів за 2008 рік / Державна служба
статистики

України.

URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2008/gdn/dvn/arh_dvn2008.html

(дата

звернення:

23.04.2015); Доходи та витрати населення України. Архів за 2009 рік / Державна служба
статистики

України.

URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2009/gdn/dvn/arh_dvn2009.html

(дата

звернення:

23.04.2015); Доходи та витрати населення України. Архів за 2010 рік / Державна служба
статистики

України.

URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2010/gdn/dvn/arh_dvn2010.html

(дата

звернення:

23.04.2015); Доходи та витрати населення України. Архів за 2011 рік / Державна служба
статистики

України.

URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2011/gdn/dvn/arh_dvn2011.html

(дата

звернення:

23.04.2015); Основні показники економічного розвитку / Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/file/link/219251/file/Tab08.doc (дата
звернення: 12.07.2018); Україна. Економічний огляд. 16 грудня 2010 року / Світовий банк.
URL: http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEINUKRAINIANEXTN/Resources/Macroupdat
e1012ufinal.pdf (дата звернення: 14.08.2011); Україна. Економічний огляд. 2 квітня 2013 року
/

Світовий

банк.

URL: http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/04/08/000333037_201304
08102622/Rendered/PDF/763530Ukranian0pdate0April020130UKR.pdf
14.07.2014).

(дата

звернення:
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Аналогічні тенденції стосувалися доходів населення в цілому, коли у
період 2008–2009 рр. номінальні доходи, попри перебування економіки у фазі
рецесії, збільшувалися. Проте зміна реальних наявних доходів свідчила про
тенденцію до стрімкого зниження у 2009 р. (-10%, порівняно зі зростанням на
7,6% у 2008 р. та на 14,8% у 2007 р.) із подальшим зростанням у 2010 р. на
17,1% та уповільненням темпів зростання у 2011 р. (8%) і 2012 р. (13,9%) [97]
(у 2013 р. реальний наявний дохід зріс на 6,1%, порівняно з попереднім роком
[98]).
Розглянемо купівельну спроможність населення у досліджуваному
періоді через показники заробітної плати та прожиткового мінімуму (див.
таблицю 6.4). Показник купівельної спроможності середньомісячної заробітної
плати України (кількість наборів прожиткового мінімуму) у 2000 р. становив
0,8, у 2008 р. – 2,7, у 2009 р. – 2,56, у 2010 р. – 2,43, у 2011 р. – 2,62, у 2012 р. –
2,67 [249, с. 289]. Отже, у 2008– 2010 рр. відбулося зниження купівельної
спроможності середньої заробітної плати, а у 2011 р. відновлено тенденцію до
зростання.
Таблиця 6.4
Показники прожиткового мінімуму та заробітної плат в Україні
Рік
Розмір мінімальної заробітної плати, грн/міс. (за
грудень)
Розмір прожиткового мінімуму, грн/міс. (за
грудень)
Розмір середньомісячної заробітної плати,
грн/міс.

2008
605

2009
744

2010
922

2011
1004

2012
1134

669

744

922

1004

1134

1806

1906

2239

2633

3026

Джерела: Основні показники соціально-економічного розвитку України / Державна
служба

статистики

України.

URL:

http://ukrstat.org/uk/

operativ/operativ2009/mp/op/op_u/op1209_u.htm (дата звернення: 21.04.2016); Ревко А. М.
Купівельна спроможність заробітної плати як базис розвитку людського потенціалу.
Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. Серія Економіка. Вип. 1 (42). С. 291.

33

Незважаючи на те, що середньозважений розмір мінімальної заробітної
плати за 2009 р. підвищився на 20,8%, середньомісячна заробітна плата зросла,
порівняно з 2008 р., лише на 5,5% та становила 1906 грн [210]. При цьому
реальна заробітна плата у 2009 р. скоротилася на 9,2%, чого не відбувалось із
2000 р. (скорочення становило 0,9%) [210]. Після зменшення індексу реальної
заробітної плати ще у 2007–2008 рр. відбулося подальше зниження у 2009 р. та
відновлення темпів зростання у 2010 р. [210]
Навіть за урядової політики, спрямованої на мінімізацію впливу кризових
явищ, мали місце: зменшення рівня доходів громадян, суттєвий вплив
економічної кризи на ринок праці, зменшення доходів фондів соціального
страхування, зростання пенсійних витрат [302, с. 236–237]. При цьому, у
структурі державних видатків на соціальний захист і надалі переважали
видатки на пенсії та соціальні допомоги. Збільшення фонду оплати праці лише
на 1,2 млрд грн (порівняно з очікуваним зростанням на 27,3 млрд грн) [302,
с. 236–237] призвело до недоотримання обсягів надходжень місцевими
бюджетами та Пенсійним фондом. Водночас збільшення дефіциту Пенсійного
фонду призвело до недовиконання понад половини бюджетних програм у
2009 р. [302, с. 236–237].
Як показано у таблиці 6.5, у 2008–2009 рр. наявною була тенденція до
збільшення у структурі грошових доходів населення частки доходів у вигляді
пенсій, стипендій, соціальної допомоги, наданих готівкою, порівняно із
часткою від оплати праці. Ця тенденція, зі збільшенням співвідношення на
користь соціальних виплат, спостерігалася і в подальшому. У 2012 р. доходи
від оплати праці становили 50,9% від грошових доходів, а у 2013 р. – 50,8%
[272].
Отже, бачимо, що зі зростанням частки оплати праці, яка знизилась у
2009–2010 рр., проте у 2012–2013 рр. перевищила показник 2008 р., після
підвищення у 2010 р. знижувалися доходи від підприємницької діяльності.
Натомість частка пенсій, стипендій, соціальних допомог збільшувалася від
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23,1% у 2008 р. до 27,2% у 2013 р. Водночас вчені пишуть про необхідну
«модернізацію соціальної держави» зі зменшенням уваги до соціальної
підтримки та спрямуванням державних зусиль на розвиток індивідуальної
ініціативи та соціального капіталу, стимулювання суспільної відповідальності,
оскільки «традиційне» виконання соціальних функцій держави неефективне з
точки зору потреб суспільства [135, с. 191]. При цьому, «розгалужені і не
обґрунтовані системи соціальних пільг створюють перешкоди для розвитку
ринку праці» [153, с. 185]. У цьому контексті, українські вчені зазначали
необхідність «збільшення рівня заробітної плати як основного джерела
доходів» [134, с. 84], оскільки висока частка соціальних допомог у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств не мотивує отримувачів працездатного віку
до економічної діяльності [425, с. 199]. Дані, що стосуються структури доходів
домогосподарств, показано у таблиці 6.5.
Таблиця 6.5
Грошові доходи у структурі сукупних ресурсів домогосподарств, %
Рік
Грошові доходи у структурі сукупних
ресурсів домогосподарств, %
У тому числі:
- оплата праці
- доходи від підприємницької діяльності
та самозяйнятості
- доходи від продажу
сільськогосподарської продукції
- пенсії, стипендії, соціальні допомоги,
надані готівкою
- грошова допомога від родичів, інших
осіб та інші грошові доходи

2008
87,9

2009
88,5

2010 2011
90,1 89,9

2012
91,6

2013
91,4

49,4
5,3

47,9
5,1

47,9
6,2

49,3
4,6

50,9
4,1

50,8
4,0

3,3

2,9

3,4

3,2

2,9

2,8

23,1

26,0

25,9

25,5

27,1

27,2

6,8

6,6

6,7

7,3

6,6

6,6

Джерело: Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999–2003) / Держкомстат
України.

URL:

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/strukt_res2006_u.htm

(дата

звернення: 23.04.2015).
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В цілому, попри суттєвий обсяг бюджетного фінансування видатків
соціального захисту та соціального забезпечення (найбільш видаткової статті
Зведеного бюджету України та державних цільових позабюджетних фондів), у
розрахунку на одну особу ці видатки перебували на низькому рівні (у
співставленні з аналогічними показниками розвинутих країн [259, с. 101]). Як
зауважують фахівці, «фінансування практично всіх статей соціальних видатків
відбувається у меншому обсязі, ніж це необхідно для діючої соціальної
підтримки населення, внаслідок недостатності обсягів бюджетних коштів […],
що обумовлено недосконалістю механізму забезпечення якості соціальних
послуг» [183]. І в цілому, держава не змогла виправдати соціальні очікування
громадян, коли виникла розбіжність між сформованою структурою потреб
населення та готовністю держави забезпечити задоволення цього рівня. Окрім
того, кризові явища у фінансовому та економічному секторах зумовили
збільшення платних послуг, що надавалися закладами соціальної сфери [302,
с. 236].
У цій ситуації нагальною виступила необхідність структурних реформ у
системі соціального захисту, перегляд системи пільг, і також, враховуючи
залежність

населення

від

соціальних

допомог

і

соціальних

послуг,

фінансованих як за рахунок бюджету, так і з позабюджетних цільових фондів,
необхідність

реформувати

систему

соціального

страхування

(що,

як

стверджують дослідники, дозволило б подолати прояви бідності в Україні
[184, с. 226]). Але насамперед уваги потребувало стимулювання економічної
активності населення. Тобто, у сфері соціального захисту пріоритетними мали
стати бюджетні програми, в ході виконання яких буде створено робочі місця,
або ті, «реалізація яких сприятиме стимулюванню населення до праці» [148,
с. 42].
Окрім необхідності підвищувати ефективність використання бюджетних
коштів на соціальні програми, актуальним виступав розвиток позабюджетних
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способів їх фінансування82, у тому числі, залучення неурядових організацій до
надання соціальних послуг із метою підвищення їх якості. Диверсифікація
відповідних джерел дозволяє не лише сприяти економічному зростанню,
спрямовувати видатки на здійснення структурних реформ та виплату боргових
зобов’язань, але і водночас уникати популістських кроків у передвиборчій
діяльності, так само як і уникати негативних наслідків виборчої циклічності
для розвитку економічної та соціальної сфери [327, с. 293].
Пошук альтернативних джерел фінансування соціальної сфери є
доцільним також враховуючи те, що численні пільги надаються не за
соціальною, а за професійною ознаками, при цьому, «бюджетні компенсації
вартості пільгових послуг» досі є «одним із найбільш корумпованих
механізмів» [219, с. 107]. Вказуючи на можливість «розвантаження сфери
соціального забезпечення за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб»,
«відмову від бюджетного компенсування вартості пільг», які «можуть
надаватися самими постачальниками послуг», дослідники зауважують, що
така диверсифікація «призведе до зростання вартості послуг, що можуть бути
пільговими» [219, с. 107], втім за рахунок скорочення бюджетних видатків
відбудеться зменшення податкового навантаження. Втім в цілому, протягом
досліджуваного

періоду

пошук

позабюджетних

джерел

фінансування

характеризувався погіршенням якості та доступності соціальних послуг і часто
обмежувався підвищенням цін на них [302, с. 236].
Неефективність державної соціальної політики було спричинено також
відсутністю «економічно зважених рішень щодо державних соціальних
82

Спираючись на визначення економістів, за яким «фінансовим забезпеченням соціальної сфери варто
розуміти цілісну систему організації фінансових відносин, які включають відповідні форми, методи та
інструменти їх реалізації, в процесі мобілізації та розподілу фінансових ресурсів з метою створення умов для
ефективного функціонування соціальної сфери в Україні на основі вирішення відповідних завдань,
обумовлених соціальними функціями держави» [183], слід враховувати, що способами фінансового
забезпечення соціальної сфери є не лише бюджетне, а і позабюджетне фінансування: бюджетне фінансування
включає видатки державного та місцевих бюджетів, позабюджетне фінансування «охоплює самофінансування,
кредитування та інші форми фінансового забезпечення», коли самофінансування передбачає відшкодування
поточних витрат діяльності суб’єктами господарювання соціальної сфери, а також їх розвиток за рахунок
власних джерел фінансових ресурсів; кредитування передбачає отримання коштів у відповідних фінансовокредитних установах на умовах поворотності, платності, строковості та цільового використання
підприємствами та установами соціальної сфери; інші форми фінансового забезпечення передбачають
спонсорські кошти, надходження від громадських та благодійних фондів, кошти державних цільових фондів
[183].
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видатків», зумовленою наявністю «високого рівня соціальних зобов’язань
держави, а також передбачених чинним законодавством обсягів фінансування
окремих

груп

пріоритетів

державних

бюджету

видатків;

протягом

постійними

бюджетного

змінами

року;

видаткових

декларативністю

програмного підходу до формування бюджету; непрозорістю процедури
державного

фінансування

тощо»

[302,

с.

238],

та

нераціональним

використанням коштів, призначених для розв’язання соціальних питань.
Таким чином, аналітики вказували на те, що, незважаючи на збільшення
абсолютних розмірів соціальних видатків, у 2009 р. «жодна із соціальних
функцій держави досі не реалізується в кількісних і якісних параметрах,
передбачених законом, ефективність використання цих коштів є набагато
меншою, а тому суттєвих практичних зрушень у сфері соціального захисту
досягнуто не було. Фінансування соціальної сфери організовано вкрай
нераціонально, адже значна частка фінансів не надходить до людей, які дійсно
потребують соціального захисту» [302, с. 238]. Окрім того, помилкою
антикризової програми виступило незбереження кваліфікованих кадрів та
недооцінка важливості поєднання політики зайнятості зі структурною та
інвестиційною політикою [302, с. 239]. Щодо потреби модернізації соціальної
сфери – антикризові заходи уряду не могли їй сприяти у довгостроковій
перспективі, оскільки надання коштів на підтримку певних програм, як
правило, зумовлено наявністю фінансових ресурсів, а не прагненням досягти
конкретних цілей; окрім того, не були сформовані пріоритетні завдання
антикризового спрямування тощо [302, с. 239–240].
Експерти, оцінюючи антикризову політику в Україні, стверджували, що
«здійснені

державні

заходи

відрізняються

за

обсягами

ресурсів,

які

витрачаються на їх реалізацію, та за масштабами антикризового ефекту.
Більшості заходів у соціальній політиці із суттєвим антикризовим ефектом був
притаманний компенсаційний характер, тобто вони були спрямовані на
пом’якшення наслідків кризи, проте практично були відсутні заходи, що
передбачають системні інституційні зміни. Можна стверджувати, що в
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“антикризовій” політиці існує дисбаланс на користь селективних заходів,
причому з поширенням негативного впливу кризи такий “зсув” може зростати.
Це обумовлено загальною відсутністю системних інструментів проведення
соціальної політики» [302, с. 237].
Наведемо оцінку економічного розвитку як наслідок здійснюваної
політики, використовуючи дані міжнародних рейтингів. Низка досліджень
міжнародних

організацій

пропонує

ранжування

країн

за

успішністю

економічних перетворень, конкурентоспроможністю, створенням сприятливих
умов для ведення бізнесу. Україна є присутньою у рейтингах Світового банку
(у

доповіді

«Проект

ведення

бізнесу»),

у

індексі

глобальної

конкурентоспроможності швейцарського Інституту розвитку менеджменту
(IMD); індексі конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму.
«Проект ведення бізнесу» Світового банку визначає якість правил
регулювання підприємницької діяльності, що підвищують чи обмежують
ділову активність, за такими показниками, як: як легкість відкриття нового
бізнесу, реєстрація власності, отримання позики, захист прав інвесторів, сплата
податків, зовнішня торгівля та інші. Дані про рейтинг України наведено у
таблиці 6.6 та відображено на рис. 6.1.
Таблиця 6.6
Рейтинг України за даними «Проекту ведення бізнесу», 2006–2013 рр.
Рік
Показник

2006
124

2007
128

2008
139

2009
145

2010
142

2011
145

2012
152

2013
137

Джерело: Ease of Doing Business in Ukraine / World Bank Group. Doing business. URL:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine (Last accessed: 07.06.2015).
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Рис. 6.1. Рейтинг України за даними «Проекту ведення бізнесу», 2006–2013 рр.*
Примітка. * За даними: Ease of Doing Business in Ukraine / World Bank Group. URL:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine (Last accessed: 07.06.2015).

У рейтингу Всесвітнього економічного форуму визначений за 7-бальною
шкалою Індекс глобальної конкурентоспроможності України (із врахуванням
функціонування інституційного середовища, товарних ринків, ринку праці та
фінансового ринку, розвитку технологій та інновацій, інфраструктури,
макроекономічного середовища, охорони здоров’я, початкової та вищої освіти,
ринкової економіки) у 2007–2008 рр. становив 3,98 [466], у 2008–2009 рр. – 4,09
[558], у 2009– 2010 рр. – 3,95 (82-ге місце серед інших країн) [559], у 2010–
2011 рр. – 3,90 (89-те місце серед інших країн) [560], у 2011–2012 рр. – 4,00
(Україна посіла 82-ге місце) [561], у 2012–2013 рр. – 4,14 (місце України у
рейтингу не змінилося) [562], у 2013–2014 рр. індекс становив 4,05 (Україна
опустилась із 73-го на 84-те місце) [563].
Оцінку економічних змін також наведено у Індексі трансформації Фонду
Бертельсманна, зокрема, в оцінці статусу ринкової економіки (див. таблицю 6.7
та рис. 6.2).
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Таблиця 6.7
Статус ринкової економіки у Індексі трансформації Фонду
Бертельсманна, 2003–2014 рр.
Рік
2003
2006
2008
2010
2012
2014

Індекс ринкової економіки
5,43
6,82
6,50
6,11
5,80
5,70

Джерело: Transformation Index of the Bertelsmann Stiftung. Manual for Country
Assessments / Center for Applied Policy Research, Bertelsmann Stiftung. URL: www.bertelsmanntransformation-index.de/en/bti/ (Last accessed: 30.04.2015).

За даними Індексу трансформації, після суттєвого покращення у 2006 р.
до 2014 р. спостерігалося поступове зниження статусу ринкової економіки,
оскільки у економічній сфері після 2010 р. відбулися негативні зміни, які
стосувалися ринкової конкуренції, валютної, цінової стабільності, освітньої
політики.

Рис. 6.2 Статус ринкової економіки у Індексі трансформації Фонду
Бертельсманна, 2003–2014 рр.
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За даними досліджень, оцінка тенденцій економічного розвитку у
післякризовому періоді відрізняється, проте спостерігалося певне пожвавлення
економіки у 2010 р. із подальшим спадом, що було спричинено наслідками
внутрішньої економічної політики, а також зовнішніми чинниками. Проте,
досліджуючи соціально-економічні показники, можемо помітити покращення
номінальних показників, коли антикризове регулювання було спрямоване
переважно на створення ефекту подолання наслідків економічної депресії у
короткостроковому, а не довгостроковому періоді.
Можемо

стверджувати,

що

обраний

спосіб

та

високий

рівень

перерозподілу бюджетних видатків у досліджуваному періоді 1) перешкоджав
економічному зростанню, 2) негативно вплинув на розвиток реального сектору
економіки, обсяги інвестування, а також показники зайнятості (внаслідок
перерозподілу бюджетних видатків, за якого обсяги фінансування економічної
діяльності

та

їх

частка

у

структурі

видатків

державного

бюджету

зменшувалися), 3) спричинив потребу у великих обсягах бюджетних
надходжень (зумовлену прагненням виконання державного бюджету зі
збільшеними планованими обсягами видатків і, відповідно, доходів), що
негативно вплинуло на податкову політику та, як наслідок, на недоотримання
бюджетних доходів у наступних періодах, 4) спричинив пошук додаткових
джерел надходжень, а також маніпулювання бюджетними показниками
(пов’язане із високими показниками видатків та прагненням виконання
бюджету), а саме: завищення планових показників надходжень, включення до
статей доходу кредитів МВФ, 5) призвів до збільшення бюджетного дефіциту,
6) спричинив зростання внутрішнього та зовнішнього державного боргу,
7) перешкоджав реформуванню соціальної сфери.
Зростання номінальних показників видатків державного бюджету у 2008–
2009 рр., як і у попередньому періоді, відбулося із несуттєвим зменшенням
доходів у 2009 р., що спричинило зростання бюджетного дефіциту. І, з огляду
на суттєву залежність економічного зростання від сальдо державного бюджету,
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структури і обсягів його доходів та видатків, високий рівень бюджетного
дефіциту виступив чинником уповільнення економічного зростання.
Незважаючи на потреби реформування соціальної сфери, підвищення
ефективності бюджетних видатків, реформування системи надання соціальних
пільг, проведення пенсійної реформи, про що активно стверджували і прем’єрміністр, і президент, для бюджетної політики у період фінансово-економічної
кризи 2008–2009 рр. властивим було збереження нереформованої системи
управління та системи надання соціальних пільг. Отже, попри підвищення
соціальних стандартів рівень добробуту населення не покращився. Збереження
високої частки видатків на соціальний захист у структурі бюджетних видатків
як спосіб мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи покращувало суто
номінальні показники. І загалом, у соціальній сфері відбувався неефективний
розподіл бюджетних витрат як у період економічного зростання, так і впродовж
кризового періоду за відсутності національної стратегії у сфері соціальної
політики, що призводило до зниження ефективності соціальних витрат у
цілому.

6.2 Електоральні наслідки для політичного режиму (у контексті
президентських виборів 2010 р.)

Політика, спрямована на збереження високого рівня перерозподілених
через державний бюджет коштів, пояснювала насамперед передвиборчі амбіції
суб’єктів прийняття відповідних рішень. Перевищення частки соціальних
видатків, зокрема за рахунок видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення, над часткою видатків на економічну діяльність призвело до
зниження показників економічного зростання, зростання державного боргу та
бюджетного дефіциту. Водночас дослідження електоральних наслідків цих дій
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політиків потребує насамперед вивчення ставлення суспільства до відповідних
рішень.
Ще у докризовому періоді дані про сприйняття громадянами соціальноекономічної політики, на фоні низьких показників інституційної довіри,
свідчили про переконаність виборців у рентоорієнтованій поведінці уряду. Як
показано у таблиці 6.8, понад 51% громадян не вважали зростання рівня виплат
населенню кроками, спрямованими на покращення соціально-економічного
становища громадян.
Таблиця 6.8
Відповіді на запитання «Чому Уряд здійснив значне збільшення
соціальних виплат?», 2005 р., у %
Таким чином були
виконані
передвиборні
зобов’язання
президента України
10,0
Джерело:

Для того, щоб
покращити становище
непрацездатних і
малозабезпечених
громадян
21,1

Відповіді

на

запитання

Щоб забезпечити
підтримку
провладних партій
на парламентських
виборах 2006 року
40,4
«Чому

Уряд

Важко відповісти
11,5

здійснив

значне збільшення

соціальних виплат?», 2005 р. : Соціологічне опитування / Центр Разумкова. URL:
http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=219 (дата звернення: 14.11.2011).

Водночас, перед початком економічної рецесії в Україні близько 50%
виборців не вважали соціально-економічну політику держави спрямованою на
подолання соціальних диспропорцій і лише 12,4% оцінювали дії влади як
спрямовані на розвиток середнього класу (див. таблицю 6.9).
Таблиця 6.9
Відповіді на запитання «На що насамперед спрямовано соціальноекономічну політику влади?», червень 2008 р., у %
Формування і
підтримку

Підтримку бідних

Підтримку великого
капіталу

Важко відповісти
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середнього класу
12,4

18,4

47,4

21,9

Джерело: Відповіді на запитання «На що насамперед спрямовано соціальноекономічну політику влади?», червень 2008 р. : Соціологічне опитування / Український
центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. URL:
http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_ id=348 (дата звернення: 14.11.2011).

На початку економічної рецесії понад 50% громадян вважали, що дії
органів державної влади посилюють наслідки економічної кризи. Від 10 до
14% вказували на відсутність впливу уряду, президента та парламенту на
подолання кризових явищ. (див. таблицю 6.10).
Таблиця 6.10
Відповіді на запитання «Дії яких органів влади сприяють подоланню
кризи, чи, навпаки, поглиблюють її?», грудень 2008 р., у %

Прем’єрміністр
Уряд
Парламент
Президент

Не
знають
про
дії Сприяють
стосовно подолання кризи
7,0
25,2

Поглиблю- Не
Важко
ють
впливають відповісти
48,5
10,7
8,5

8,4
8,7
9,7

52,8
56,4
56,6

17,1
12,6
13,8

12,6
13,6
12,8

9,1
8,7
7,0

Джерело: Відповіді на запитання «Дії яких органів влади сприяють подоланню кризи,
чи, навпаки, поглиблюють її?», грудень 2008 р. : Соціологічне опитування / Український
центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. URL:
http://www.uceps.org/ukr/ poll.php? poll_ id=409 (дата звернення: 14.11.2011).

Стосовно суспільних очікувань, що безпосередньо впливали на оцінку
дій влади, довіру до політичних інститутів та виборчі вподобання, показовими
є дані, наведені у таблиці 6.11, за якими більшість громадян приблизно
однаково оцінювала політичну та економічну ситуацію.
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Таблиця 6.11
Відповіді на запитання «Коли почне покращуватися економічна та
політична ситуація в Україні?», лютий–березень 2009 року, у %

Ситуація і зараз нормальна
Протягом півроку
Протягом року
Через 1–3 роки
Пізніше
Ніколи
Важко відповісти

Політична ситуація
0,3
2,2
10,6
24,9
24,0
17,4
20,5

Економічна ситуація
0,2
1,6
9,3
23,6
30,9
12,7
21,7

Джерело: Відповіді на запитання «Коли почне покращуватися економічна та
політична ситуація в Україні?» : Соціологічне опитування / Центр Разумкова. URL:
http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=448 (дата звернення: 14.11.2011).

Бачимо, що очікування покращення як економічної, так і політичної
ситуації у перспективі періоду, який перевищує рік, притаманне переважній
частині громадян. Менше 12% очікували економічного покращення і менше
13% – стабілізації політичної ситуації у період до року. Отже, невирішеність
економічних питань на момент проведення президентських виборів 2010 р.
могла виступати (для невеликої частини виборців) чинником електорального
вибору, пов’язаного зі зміною влади.
Даними опитувань про роль політичних інститутів у подоланні кризових
явищ в економіці можемо пояснювати тенденцію до зниження інституційної
довіри. Як показує динаміка зміни рівня довіри українського суспільства до
політичних інститутів, у 2009 р. він був суттєво нижчим, порівняно з рівнем
2007 р. Якщо у 2007 р. уряду довіряли 11,8% громадян, то у 2008 р. цей
показник знизився до 9%, у 2009 р. він становив 6,3% [85]. Довіра до
президента, як і до парламенту, протягом вказаного періоду зменшилася
найбільше, приблизно у чотири рази (до президента із 21,4% до 5,4%, до
парламенту із 9,3% до 2,7% [85]). Показово, що посилення ролі політичних
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партій як суб’єктів формування органів влади у досліджуваному періоді
супроводжувалося зниженням довіри: у 2009 р. їм довіряли лише 3,2% (у
2007 р. 8,4% [85]).
Підтримка уряду та політиків на фоні політичного протистояння мала
такий вигляд: якщо у грудні 2006 р. відсоток громадян, які не підтримували
діяльність уряду Ю. Тимошенко, становив 36,1%, то у грудні 2008 р. він
сягнув 62,5%, збільшуючись із червня на 13% (див. таблицю 6.12).
Таблиця 6.12
Відповіді на запитання «Чи підтримуєте Ви діяльність Уряду України?»,
грудень 2007 – лютий 2010 рр., у %

Лютий 2010
Жовтень 2009
Липень 2009
Квітень 2009
Березень 2009
Грудень 2008
Червень 2008
Травень 2008
Квітень 2008
Березень 2008
Лютий 2008
Грудень 2007

Повністю
підтримую
8,2
5,6
6,3
5,3
2,2
4,3
9,9
7,1
9,5
9,1
16,6
12,2

Підтримую
окремі заходи
37,2
31,3
31,3
32,3
30,3
27,4
34,0
45,3
44,2
44,2
48,7
37,8

Не підтримую
46,7
58,8
56,8
58,0
63,7
62,5
49,6
40,7
37,7
38,7
28,7
36,1

Важко
відповісти
7,9
4,2
5,6
4,4
3,8
5,8
6,4
7,0
8,6
8,0
5,9
13,8

Джерело: Відповіді на запитання «Чи підтримуєте Ви діяльність Уряду України?»
(динаміка,

2000–2015)

:

Соціологічне

опитування

/

Центр

Разумкова.

URL:

http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=75 (дата звернення: 14.11.2011).

Найменший рівень підтримки уряду бачимо із початку економічної
рецесії 2008 р. до березня 2009 р., після чого він несуттєво збільшився.
Водночас знижувався рівень довіри до конкретних політиків, які у свідомості
громадян уособлювали політичні інституції. Після початку економічної рецесії
в Україні, у грудні 2008 р. В. Литвину як політику довіряли близько 28%
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громадян, Ю. Тимошенко довіряли понад 22%, В. Ющенку – понад 9%,
А. Яценюку – близько 27% (за даними таблиці 6.13) [75].
Таблиця 6.13
Відповіді на запитання «Наскiльки Ви довiряєте таким полiтикам (%)?»,
грудень 2008 р.
Ю. Тимошенко
0,2
10,4
11,9
17,6
45,6

Не знаю такого
Цiлком довiряю
Переважно довiряю
Переважно не довiряю
Зовсiм не довiряю

В. Ющенко
0,4
2,3
6,8
19,4
56,5

А. Яценюк
3,1
9,2
17,4
21,3
29,8

В. Литвин
1,2
5,2
22,7
23,8
29,7

Джерело: Громадська думка населення України 17–28 грудня 2008. Опитування /
Фонд

«Демократичні

ініціативи».

URL:

http://www.dif.org.ua/ua/polls/2008_polls/vfmgejgjoljegfo.htm (дата звернення: 06.07.2012).

Проте, з часом, рівень підтримки суттєво знизився, динаміку показано у
таблицях 6.14 – 6.15.
Таблиця 6.14
Відповіді на запитання «Чи підтримуєте Ви діяльність Віктора Ющенка?»,
грудень 2007 – лютий 2010 рр., у %

Повністю
підтримую
Лютий 2010
Грудень 2009
Жовтень 2009
Липень 2009
Квітень 2009
Березень 2009
Грудень 2008
Жовтень 2008
Червень 2008
Лютий 2008
Грудень 2007

2,8
4
4,8
5,7
2,4
2,5
3,4
4,3
9,9
17,6
19

Підтримую
окремі дії
19,1
14,6
14,2
17,5
17,2
15,5
14,3
13,5
29,2
36,6
31,6

Не
підтримую
73,6
77,3
77,5
73,2
76,7
78,5
76,4
75,6
55,6
40,4
42,4

Не знаю
такого
політика
0,6
0,8
0,6
0,9
0,5
0,7
0,7
1,1
0,4
0,2
0,4

Важко
відповісти
3,9
3,3
2,8
2,8
3,2
2,9
5,2
5,6
4,8
5,1
6,6
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Джерело: Відповіді на запитання «Чи підтримуєте Ви діяльність Віктора Ющенка?»
(динаміка,

2000–2013)

:

Соціологічне

опитування

/

Центр

Разумкова.

URL:

http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=89 (дата звернення: 14.11.2011).

Таблиця 6.15
Відповіді на запитання «Чи підтримуєте Ви діяльність Юлії
Тимошенко?», грудень 2007 – лютий 2010 рр., у %

Лютий 2010
Грудень 2009
Жовтень 2009
Липень 2009
Квітень 2009
Березень 2009
Грудень 2008
Жовтень 2008
Червень 2008
Лютий 2008
Грудень 2007

Повністю Підтримую
підтримую окремі дії
17,6
24,5
13,8
20,9
14,3
23,7
12,7
23,8
12
23,6
11,6
24,4
11,2
21,7
17,8
24,1
16
27,5
30,9
28,1
32,6
19,7

Не
Не знаю такого
підтримую політика
54,5
0,6
61,5
0,7
58,8
0,5
60,3
0,7
61,5
0,3
60,6
0,5
62,5
0,9
52,5
0,7
51,9
0,5
36,4
0,4
41,5
0,5

Важко
відповісти
2,8
3,1
2,8
2,5
2,7
2,9
3,6
4,8
4,1
4,2
5,6

Джерело: Відповіді на запитання «Чи підтримуєте Ви діяльність Юлії Тимошенко?»
(динаміка,

2001–2013)

:

Соціологічне

опитування

/

Центр

Разумкова.

URL:

http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=88 (дата звернення: 14.11.2011).

Покажемо графічно тенденції зміни рівня суспільної підтримки
В. Ющенка та Ю. Тимошенко у період грудня 2007 – лютого 2010 рр. на рис.
6.3.
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Рис. 6.3 Рівень цілковитої підтримки В. Ющенка та Ю. Тимошенко,
грудень 2007 – лютий 2010 рр. (відповідь «повністю підтримую»)
У грудні 2008 р. – квітні 2009 р. та із липня 2009 р. помітною є зміна
однакових до цього тенденцій підтримки президента та прем’єр-міністра. Для
порівняння покажемо графічно дані про відносну підтримку політиків (див.
рис. 6.4).

Рис. 6.4 Відносна підтримка В. Ющенка та Ю. Тимошенко, грудень 2007 –
лютий 2010 рр. (відповідь «підтримую окремі дії»)
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Водночас рівень непідтримки обох політиків протягом усього періоду
показував приблизно однакові тенденції та залишався високим (див. рис. 6.5).

Рис. 6.5 Відсоток громадян, які не підтримували В. Ющенка та Ю. Тимошенко,
грудень 2007 – лютий 2010 рр.
У грудні 2007 р., після формування уряду Ю. Тимошенко, відсоток
громадян, які не підтримували обох політиків, був ідентичним, на рівні 42%.
Проте, із часом, відбувалося збільшення кількості тих, хто не підтримував
чинного президента та прем’єр-міністра, втім темпи зменшення підтримки
В. Ющенка були вищими.
На фоні цих даних покажемо рівень підтримки претендентів на посаду
президента у період фінансово-економічної кризи. У грудні 2008 р. чинного
прем’єр-міністра підтримували 13,9% виборців, В. Литвина підтримували 4,1%
виборців, В. Ющенка – 2,4%, А. Яценюка – 7,9% [75] (див. таблицю 6.16).
Водночас 19,1% виборців, які не підтримували жодного кандидата, і особливо
20,4% тих, хто не відповів на запитання, становили той електорат, на який
могли бути спрямовані передвиборчі обіцянки.

34

Таблиця 6.16
Відповіді на запитання «Якби вiдбулися достроковi вибори президента, за
кого б ви проголосували (%) ?», грудень 2008 р.
Прізвище кандидата
В. Литвин
Ю. Тимошенко
В. Ющенко
А. Яценюк
Проти всiх
Важко сказати

%
4,1
13,9
2,4
7,9
19,1
20,4

Джерело: Громадська думка населення України 17–28 грудня 2008. Опитування /
Фонд

«Демократичні

ініціативи».

URL:

http://www.dif.org.ua/ua/polls/2008_polls/vfmgejgjoljegfo.htm (дата звернення: 06.07.2012).

Протягом 2009 р. підтримка потенційним електоратом Ю. Тимошенко
зросла (за неї у грудні готові були проголосувати 19,2% виборців), а підтримка
В. Ющенка та А. Яценюка як кандидатів після зростання, порівняно із 2008 р.,
суттєво зменшилася (за В. Ющенка у грудні 2009 р. готові були проголосувати
3,7% виборців, за А. Яценюка – 6,1% [218]). Відповідна динаміка рейтингів
кандидатів на посаду Президента України у 2009 р. показана у таблиці 6.17.
Таблиця 6.17
Рейтинги кандидатів на посаду Президента України (липень – грудень
2009 р.), у %
4–14 липня 12–26
2009
2009
15,0
19,2
12,8
6,1
5,5
3,7
2,3
2,6

Ю. Тимошенко
А. Яценюк
В. Ющенко
В. Литвин
Джерело:
Опитування

Президентські вибори-2010:
/

Фонд

останні рейтинги.

«Демократичні

Грудень 2009 року.

ініціативи».

http://dif.org.ua/ua/polls/2009_polls/1876.htm (дата звернення: 19.11.2012).

грудня

URL:
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На президентських виборах 17 січня 2010 р. Ю. Тимошенко набрала
25,05% голосів виборців, В. Ющенко – 5,45%, В. Литвин – 2,35%,
А. Яценюк – 6,96% [354]. У другому турі виборів 7 лютого 2010 р. за
Ю. Тимошенко проголосували 45,47% виборців [191]. Тенденції підтримки
кандидатів покажемо у таблиці 6.18 і на рис. 6.6–6.7.

Таблиця 6.18
Підтримка кандидатів на посаду Президента України
Прізвище
кандидата

Ю. Тимошенко

А. Яценюк

В. Ющенко

13,5
19,7
13,9
15,0
19,2
25,05

7,9
12,8
6,1
6,96

14,6
10,3
2,4
5,5
3,7
5,45

Дата
опитування /
виборів
Червень 2007 (опитування)
Грудень 2007 (опитування)
Грудень 2008 (опитування)
Липень 2009 (опитування)
Грудень 2009 (опитування)
Січень 2010 (І тур виборів)

В. Литвин

1,9
4,9
4,1
2,3
2,6
2,35

Джерела: Громадська думка населення України – червень 2007 року. Опитування /
Фонд «Демократичні ініціативи». URL: http://dif.org.ua/ ua/polls/2007_polls/gromadska-dumkanaselennja-ukraini-cherven-2007-roku.htm (дата звернення: 19.11.2012); Громадська думка
населення України – грудень 2007 року. Опитування / Фонд «Демократичні ініціативи».
URL:

http://dif.org.ua/ua/polls/2007_polls/gromadska-dumka-naelennja-ukraini-gruden-2007-

roku.htm (дата звернення: 19.11.2012); Громадська думка населення України 17–28 грудня
2008.

Опитування

/

Фонд

«Демократичні

ініціативи».

URL:

http://www.dif.org.ua/ua/polls/2008_polls/ vfmgejgjoljegfo. htm (дата звернення: 06.07.2012);
Президентські вибори-2010: останні рейтинги. Грудень 2009 року. Опитування / Фонд
«Демократичні

ініціативи».

URL:

http://dif.org.ua/ua/polls/2009_polls/1876.htm

(дата

звернення: 19.11.2012); Чергові вибори Президента України. 17.01.2010. / Центральна
виборча комісія. URL: http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011 (дата звернення: 14.11.2011).
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Рис. 6.6 Підтримка кандидатів на посаду Президента України,
червень 2007 р. – січень 2010 р.*
Примітка. * За даними таблиці 6.18.

Бачимо на рис. 6.7, що підтримка вказаних кандидатів у грудні 2008 р.
зменшилася.

Рис. 6.7 Підтримка кандидатів на посаду Президента України,
грудень 2008 р. – січень 2010 р.*
Примітка. * За даними таблиці 6.18.
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Після стрімкого зниження рівня підтримки Ю. Тимошенко та В. Ющенка
у грудні 2008 р. всередині 2009 р. їх рівень суспільної підтримки збільшився,
що можемо сказати і про А. Яценюка, на відміну від рейтингу В. Литвина, який
знизився та залишався стабільним до 2010 р.
Як бачимо, Ю. Тимошенко поступово збільшувала свою підтримку у
суспільстві. При цьому рейтинги президента всередині 2009 р. дещо
підвищилися, проте не перевищували 6%, про що свідчила кількість голосів
виборців. Отже, зростання підтримки прем’єр-міністра у період фінансовоекономічної кризи у суспільстві, схильному до патерналізму, для якого
економічні цінності та роль соціального забезпечення були доволі високими,
певною мірою може бути пояснена рентоорієнтованою політикою уряду,
відповідального за здійснення соціального захисту та соціального забезпечення
в умовах зниження добробуту населення. Проте за вищих показників підтримки
прем’єра, порівняно із підтримкою президента та спікера парламенту,
загальний

рівень

суспільної

довіри

до

очільниці

уряду

як

суб’єкта

економічного регулювання суттєво знижувався.
У контексті розгляду виборчих пріоритетів суттєвими є дані про
ставлення до нової влади, сформованої після президентських виборів. У
таблиці 6.19 наведено відповідні показники, починаючи із квітня, одразу після
виборів, коли громадяни могли висловити прихильність до представників
попереднього політичного режиму. У квітні виборці керувалися такими
поглядами, що «Нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від колишньої»
(32,6%), «Нинішня влада краща, ніж колишня» (43,1%), «Нинішня влада гірша,
ніж колишня» (11,9%) [55]. Отже, кількість тих, хто не вважав зміни в органах
влади позитивними, перевищувала кількість тих, хто вважав нову владу
«кращою».
На

підставі

цих

даних

можемо

стверджувати,

що

результати

президентських виборів спричинені не стільки підтримкою опозиції у
суспільстві, скільки невдоволенням чинною владою. На фоні зменшення рівня
довіри до більшості політичних інститутів, протестне голосування як вираз
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незгоди з політикою, яку проводила правляча партія або правлячі партії,
виступало поясненням підтримки альтернативних політичних сил. Водночас
протестне голосування у чистому вигляді означає, що виборці поінформовані
про діяльність усіх політичних партій, їх політичні програми, мають
неупереджене ставлення до політичних лідерів і керуються у своєму виборі
лише зіставленням вигод та видатків від його здійснення.
Таблиця 6.19
Відповіді на запитання «Як би Ви оцінили нову владу порівняно з
минулою (динаміка 2010–2013)?»

Березень 2012
Листопад 2012
Грудень 2011
Жовтень 2011
Серпень 2011
Травень 2011
Квітень 2011
Лютий 2011
Жовтень 2010
Серпень 2010
Травень 2010
Квітень 2010

Нинішня влада
краща, ніж
колишня
24,0
30,5
16,0
20,8
18,7
18,2
18,2
25,4
30,7
33,6
49,2
43,1

Нинішня влада
нічим суттєво
не відрізняється
від колишньої
39,6
36,3
40,3
41,3
43,2
44,0
41,2
41,8
44,7
39,9
24,9
32,6

Нинішня влада
гірша, ніж
колишня

Важко
відповісти

31,3
25,7
36,4
31,3
30,4
30,8
32,5
27,0
17,0
18,0
12,0
11,9

5,1
7,5
7,3
6,7
7,8
7,0
8,1
5,7
7,5
8,4
13,9
12,4

Джерело: Відповіді на запитання «Як би Ви оцінили нову владу порівняно з
минулою?» (динаміка 2010–2013) : Соціологічне опитування / Центр Разумкова. URL:
http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=552 (дата звернення: 14.11.2011).

Отже, дані опитувань, які свідчили про зниження реальних показників
добробуту населення, навіть в умовах підвищення соціальних видатків,
невдоволення економічною політикою суб’ єктів антикризового регулювання
та зниження інституційної довіри у передвиборчому періоді [346, с. 58-59],
призвели до зниження рейтингів представників державної влади в умовах
сформованого конкурентного режиму. І зниження інституційної довіри та
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підтримки представників вищих органів державної влади як конкуруючих
суб’єктів прийняття політичних рішень призвело до зниження їх рейтингів та
приходу до влади опозиції, що спричинило інституційні перетворення,
включно із конституційними змінами.
Перетворення сформованого у досліджуваному періоді політичного
режиму було пов’язано із: 1) ухваленням 9 березня 2010 р. Закону «Про
внесення змін до Закону України “Про регламент Верховної Ради України”»,
за яким уможливлено формування парламентської коаліції окремими
депутатами незалежно від їх фракційної належності, 2) створенням Партією
регіонів, Комуністичною партією України, «Блоком Литвина», депутатами від
Блоку «НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА» та «Блоком Юлії
Тимошенко»

пропрезидентської

коаліції

«Стабільність

і

реформи»,

3) негайним формуванням пропрезидентського уряду М. Азарова; а також тим,
що 4) відповідне рішення Конституційного Суду про правомірність
формування коаліції суперечило рішенню Конституційного Суду від 17
вересня 2008 р. До того ж, скасування конституційної реформи 2004 р. та
повернення до президентсько-парламентської форми державного правління,
відповідне зменшення повноважень українського парламенту, побудова
президентської вертикалі влади, які супроводжувала концентрація влади та
порушення процедур прийняття законів, свідчать про автократичні тенденції.
Таким чином, прояви недемократичності нового режиму, які стосувалися
підсилення президентського впливу, бачимо на рівні парламентської, урядової
та судової діяльності. Тобто, на рівні всіх гілок влади, що свідчило про
послаблення реалізації принципу поділу влади як однієї з рис конкурентного
режиму. Тут зважатимемо на такі зміни після президентських виборів 2010 р.,
як: зростання кількості прийнятих законів [463], неврахування пропозицій та
зауважень опозиції, профільних комітетів, науково-експертного, юридичного
управлінь, порушення процедур розгляду та прийняття законів, відповідне
ухвалення законів у першому читанні. Як наслідок, було знижено якість
прийнятих законів через порушення конституційних норм, зростала кількість
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ухвалених змін до законів, у тому числі до тих, які ще не набули чинності і
доопрацювання яких було передбачено після підписання президентом, що є
порушенням процедури83. Окрім того, ухвалення закону про вибори та зміна
виборчої системи у 2011 р., а саме: повернення до змішаного її типу, зі
системою відносної більшості для пропорційної частини, заборона участі у
виборах об’єднанням партій та усунення порога явки і можливості голосувати
проти

всіх

претендентів

виступили

чинниками

зниження

рівня

демократичності виборів як способу формування представницького органу
влади, що підтвердили парламентські вибори 2012 р., проведені за новою
системою.
Питання демократичності нового політичного режиму привернуло
широку увагу. Freedom House у січні 2011 р. виключила Україну з категорії
«вільних» країн, а вже у квітні 2011 р. оприлюднила спеціальний звіт «Б’ючи
на сполох: на захист демократії в Україні»

84

. Ця організація називає

встановлений після президентських виборів 2010 р. політичний режим
персоналістським авторитаризмом, «зважаючи на його становлення незалежно
від початкової підтримки бізнес-магнатами чи олігархами зі Східного регіону
Донбасу» [577]. У звіті 2013 р. вказано про перетворення плюралістичної
політичної моделі на авторитарну [576].
Оприлюднений Freedom House звіт про рівень демократичності
політичного режиму в Україні містить інформацію про порушення процедури
конституційних змін, порушення функціонування принципу стримувань та
противаг у державних органах влади, політично мотивоване вибіркове
правосуддя (оскільки у 2010–2011 рр. судова система «перебувала під шаленим
тиском правлячої політичної більшості» [264]), що вплинуло на оцінку
демократичності урядування на національному рівні, яка становила 5,5 бала,
порівняно із 5,0 балами у 2009 р. Freedom House знизив бали за незалежність
медіа, на 0,25 пункти (у 2010 р. в рейтингу свободи слова, який становлять
83

Прикладом є прийняття закону про засади державної мовної політики.
Упорядники звіту зазначили, що «за президента Януковича Україна стала менш демократичною, і
якщо теперішні тенденції не зупинити, то країна може скотитись до авторитаризму і клептократії» [264].
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«Репортери без кордонів», відбулося зниження на 42 сходинки [264]),
аналогічно до оцінки демократичності урядування на місцевому рівні. Втім,
оцінка корупції була незмінна – 5,75, що виступає високим показником [577].
За інформацією Freedom House про дотримання політичних прав та
громадянських свобод в Україні у 2010 р. «Політична “стабілізація” стала
наслідком

зосередження

виконавчої

влади

(а

також

контролю

над

законодавчою та судовою) в руках президента, а “стабілізація” економічної
ситуації – наслідком консервування тих принципів керування економікою, які
демонструють свою неефективність усі роки незалежності. В обох випадках
йдеться передусім про намагання утвердити “патрон-клієнтську” модель з її
головними вадами – корупцією та відсутністю публічності під час підготовки
та ухвалення рішень» [264]. Опитування, проведене у 2011 р., показало, що у
сфері дотримання прав та свобод в Україні громадяни та експерти відзначали
погіршення ситуації, тоді як у попередньому році баланс змін був позитивним.
На думку респондентів, порівняно з попереднім роком суттєво погіршилася
ситуація з дотриманням соціально-економічних прав, культурних прав,
базових прав особистості та політичних прав громадян [264]. Варто додати, що
у 2010 р. Україна посіла останнє місце серед європейських країн у рейтингу
економічних свобод The Heritage Foundation, опустившись з 162-ї на 164-ту
позначку [264]. Серед недоліків політико-економічної моделі, що склалася,
вказано таке: «непублічні впливи на зміст рішень переважають публічні
процедури; рішення ухвалюються в інтересах тих самих, хто їх ухвалює;
неможливо передбачати остаточний зміст рішення, адже хоча зміст проектів
рішень відомий заздалегідь (найважливіші законопроекти обговорюються
упродовж

хвилин,

а

голосування

відбуваються

під

керівництвом

уповноваженої особи), наявність кількох центрів впливу зі своїми, часто –
протилежними, інтересами не дозволяє передбачити остаточну редакцію будьякого закону чи іншого документа» [264].
Повертаючись до даних Freedom House та Фонду Бертельсманна,
звернемо увагу на оцінку тенденції зміни рівня демократичності політичного
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режиму у наступних після президентських виборів 2010 р., 2011–2013 рр. (для
порівняння наводимо дані за 2008 та 2009 рр.). Інформація зі звітів
представлена у таблицях 6.20 та 6.21, на рис. 6.8 та 6.9.
Таблиця 6.20
Оцінка критеріїв демократії в Україні (Freedom House, проект «Країни
перехідного періоду»)

Виборчий процес
Громадянське
суспільство
Незалежні медіа
Демократичність
урядування на
національному рівні
Демократичність
урядування на місцевому
рівні
Судова система та її
незалежність
Корупція
Шкала демократизації

2009
3,50
2,75

2010
3,50
2,75

2011
3,50
2,75

2012
3,75
2,75

2013
4,00
2,75

2014
4,00
2,50

2015
3,50
2,25

3,50
5,00

3,50
5,00

3,75
5,50

4,00
5,75

4,00
5,75

4,25
6,00

4,00
6,00

5,25

5,25

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,00

5,00

5,50

6,00

6,00

6,00

6,00

5,75
4,39

5,75
4,39

5,75
4,61

6,00
4,82

6,00
4,82

6,25
4,93

6,00
4,75

Джерело: Ukraine. Nations in Transit 2012 / by Oleksandr Sushko and Olena Prystayko ;
Freedom

House.

URL:

http://www.freedomhouse.org/sites/

default/files/

2012%20%20NIT%20Tables.pdf (Last accessed: 05.07.2015); Nations in Transit Ratings and
Averaged Scores. Nations in transit 2010. Democratization from Central Europe to Eurasia. URL:
http://www.freedomhouse. eu/images/nit2010/NIT-2010-Tables1.pdf (Last accessed: 05.07.2015).
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Рис. 6.8 Оцінка критеріїв демократії в Україні (Freedom House, проект «Країни
перехідного періоду»)*
Примітка. * За даними таблиці 6.20.

Суттєве зменшення демократичності режиму (відповідне збільшення
обернено пропорційних до рівня демократії показників демократичності
урядування, незалежності судової системи, виборчого процесу та збільшення
оцінки за шкалою демократизації) спостерігалося після президентських виборів
і, за даними Freedom House, пояснювалося посиленням тенденцій до
авторитаризму, посиленням президентської влади, репресуванням опозиції,
ухваленням

недемократичного

виборчого

законодавства,

використанням

адмінресурсу, відсутністю антикорупційного законодавства [575], порушенням
системи стримувань та противаг у функціонуванні органів державної влади,
порушеннями у проведенні парламентських виборів 2012 р. [576]
Водночас звернемо увагу на тенденції до зменшення обчислюваних
Фондом Бертельсманна Індексу трансформації та статусу демократії (див.
таблицю 6.21).
Зокрема, показниками, за якими Фонд Бертельсманна знизив свою оцінку
України, починаючи із 2010 р., виступили верховенство права (6,3 бала у
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2010 р., порівняно з 6,8 бала у 2008 р.), стабільність демократичних інститутів
(6,5 та 7,5 бала, відповідно).
Таблиця 6.21
Індекс трансформації та статус демократії Фонду Бертельсманна, 2008–
2014 рр.
Роки
2008
2010
2012
2014

Індекс
трансформації
6,93
6,55
6,00
5,90

Статус демократії
7,35
7,00
6,10
6,10

Джерело: Transformation Index of the Bertelsmann Stiftung. Manual for Country
Assessments / Center for Applied Policy Research, Bertelsmann Stiftung. URL: www.bertelsmanntransformation-index.de/en/bti/ (Last accessed: 30.04.2015).

Рис. 6.9 Індекс статусу (індекс трансформації) та індекс демократії (статус
демократії) Фонду Бертельсманна, 2008–2014 рр.*
Примітка. * За даними таблиці 6.21.

Якщо за даними Economist Intelligence Unit у 2006 р. та 2008 р. (коли
оцінка становила 6,94 бали) політичний режим в Україні називався
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недосконалою демократією [556], то у 2010 р. індекс демократії було знижено
до 6,30, у 2011 р. – до 5,94, у 2012 р. – до 5,91, і країна отримала статус
перехідного режиму [444].
Отже, зниження показників демократизації за більшістю параметрів та
відповідне посилення авторитарних тенденцій в управлінні державою
підтверджували формування нового типу політичного режиму, рівень
політичної конкуренції у якому було суттєво зменшено. Ці політичні
перетворення, певною мірою, зумовлені результатами президентських виборів
2010 р., виступили наслідком зниження довіри суспільства як до політичних
інститутів, так і до політичних суб’єктів, які уособлювали попередній
політичний режим.

Висновки до розділу 6

Вибір експансійної фіскальної політики як способу антикризового
регулювання у 2008–2009 рр. (зумовлений, із одного боку, прагненнями
опортуністичних політиків збільшити електоральну підтримку напередодні
президентських виборів 2010 р., з іншого боку – логікою антициклічного
регулювання), зі збільшенням соціальних, а не капітальних видатків (у ситуації,
спричиненій попередньою фіскальною експансією як проявом політикобюджетної циклічності), призвів до негативних наслідків для показників
державного бюджету у післякризовому періоді. Те, що заходи уряду з
подолання фінансово-економічної кризи в Україні було спрямовано більшою
мірою на мінімізацію її наслідків у короткостроковому періоді, а не на
реформування економічної системи у довгостроковому періоді, підтверджують
показники економічного розвитку 2012–2013 рр., такі як зменшення приросту
ВВП, зниження промислового виробництва, збільшення державного та
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гарантійного боргу, негативне сальдо доходів та видатків зведеного і
державного бюджетів.
Загалом, наслідками високого рівня перерозподілу державою доходів та
високого рівня бюджетних видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення періоді виступило стримування економічного зростання і
розвитку реального сектору економіки, зменшення обсягів інвестування,
зростання

безробіття,

збільшення

бюджетного

дефіциту,

зростання

внутрішнього та зовнішнього державного боргу, стримування реформування
соціальної сфери, а також збільшення потреби у додаткових джерелах
бюджетних надходжень. Посилення податкового тиску, замість створення
сприятливих податкових умов, негативно відбилося на фінансовому стані
підприємств і зменшило дохідну частину бюджетів наступних років; а
маніпулювання бюджетними показниками, зокрема завищення планових
показників надходжень і включення до статей доходу кредитів МВФ, негативно
вплинуло на податкову політику та, відповідно, на недоотримання бюджетних
доходів у наступних періодах.
Оскільки високий рівень бюджетного дефіциту внаслідок перерозподілу
бюджетних коштів та великі обсяги бюджетних видатків уповільнюють
економічне зростання, можемо стверджувати, що, як спосіб мінімізації
наслідків фінансово-економічної кризи, державою було обрано перерозподіл
доходів, що не сприяв довгостроковому розвитку економіки та подоланню
системних суперечностей, але дозволив покращити соціально-економічні
показники у номінальному вимірі у короткостроковій перспективі. Проте
встановлені розміри прожиткового мінімуму для основних соціальних і
демографічних груп населення було занижено, внаслідок чого було занижено і
розміри пенсій, державної допомоги, соціальних виплат, які визначені,
виходячи з розміру прожиткового мінімуму.
Попри високий рівень бюджетних видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення, в цілому, держава не змогла виправдати соціальні
очікування

громадян.

Продовження

фіскального

фінансування

сфери
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соціального забезпечення відбувалося без врахування потреби в збільшенні
частки видатків на економічну діяльність, що дозволило б у період фінансовоекономічної кризи вирішити питання зайнятості, оптимізувати систему надання
соціальних пільг, провести інституційні та структурні реформи. Більшість
заходів у соціальній політиці була спрямована на мінімізацію наслідків кризи
та передбачала тимчасовий ефект від їх здійснення, тоді як функціонування
соціальної сфери потребувало системних інституційних змін. Унаслідок
нераціонального фінансування соціальної сфери, непродуманості обсягів
фінансування соціальних програм, підвищення соціальних стандартів та
нереформованості системи надання пільг у докризовому періоді, збільшення
частки соціальних витрат не запобігло кризі у соціальній сфері.
Підвищення
підвищення

соціальних

прожиткового

стандартів,

мінімуму

та

враховуючи
мінімальної

невідповідність
заробітної

плати

збільшенню індексу споживчих цін, не відповідало економічним потребам.
Понад це, підвищення відповідних номінальних показників відбувалося за їх
реального зменшення. Так, більшість заходів була спрямована не на подолання,
а на мінімізацію наслідків фінансово-економічної кризи та передбачала
тимчасовий ефект від здійснення, тоді як функціонування соціальної сфери
потребувало системних інституційних змін.
Як наслідок, певну залежність від економічної ситуації бачимо у даних
опитувань громадської думки стосовно довіри до політичних інститутів, оцінки
діяльності органів державної влади та ставлення до демократії загалом.
Динаміка показників свідчить про зниження оцінки ефективності влади та рівня
довіри до політичних інститутів у період фінансово-економічної кризи. Із
одного боку, низький рівень довіри та невдоволення економічною політикою в
умовах фінансово-економічної кризи виступили чинниками опортуністичних
дій орієнтованих на виборчу боротьбу політиків (внаслідок сприйнятливості
виборців до популістських заходів у соціально-економічній сфері), втім, із
іншого – наслідки політичного опортунізму призвели до зменшення
інституційної довіри та зниження рейтингів президента, прем’єр-міністра і
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водночас до підтримки політичної опозиції, про що, насамперед, свідчать
результати президентських виборів 2010 р. При цьому, зауважене як
національними експертами, так і міжнародними організаціями посилення
авторитарних тенденцій у державі та відповідна трансформація політичного
режиму після президентських виборів 2010 р. були наслідком економічної
політики в умовах кризи та передвиборчого політичного протистояння,
зокрема, навколо питань антикризового регулювання та підвищення соціальних
стандартів.

Отже,

політичні

перетворення,

зумовлені

результатами

президентських виборів 2010 р., які призвели до встановлення нового
політичного режиму, було зумовлено зниженням довіри суспільства як до
політичних інститутів, так і до політичних суб’єктів, які діяли опортуністично,
прагнучи утримувати владні позиції у державі та конкуруючи між собою за
посилення своїх повноважень.
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ВИСНОВКИ

В результаті проведеного дослідження зроблено такі висновки:
1. Прийняття політичних рішень є складним багатоступеневим процесом, дослідження якого
потребує комплексного підходу із врахуванням всіх його етапів (від аналізу ситуації до оцінки та
коригування ухваленого рішення) та водночас із врахуванням мотивацій політичних суб’єктів.
Нестабільність та нерівноважність політичних і економічних систем, тісна взаємозалежність
політико-економічних та соціальних чинників процесу прийняття рішень, як і високий рівень
невизначеності у процесі їх розробки, ухвалення та реалізації, набуває особливих проявів в умовах
політичних та економічних криз. Зважаючи на це, аналізувати процес прийняття політичних рішень у
період фінансово-економічної кризи доцільно із використанням моделі політико-управлінського
циклу, що має такі переваги, як: врахування динаміки політико-управлінського процесу, у тому числі,
динаміки поведінки суб’єктів прийняття рішень, пояснення їх мотивацій та особливостей взаємодії.
Це дозволяє, насамперед, враховувати у дослідженні механізму прийняття політичних рішень не
лише формальні процедури, але і неформальні чинники, що у свою чергу, уможливлює пояснення
політичного опортунізму, зумовленого особливостями політичного режиму (такими, як: рівень
політичної конкуренції, роль корупції, ефективність демократичних перетворень), економічною
ситуацією та суспільними очікуваннями.
Вивчення особливостей циклічності економічного розвитку показує, що варіативність засобів
антикризового регулювання зумовлена впливом на стабілізаційну політику не лише потреб
подолання наслідків економічної циклічності, а і пов’язаних із проведенням виборчих кампаній
мотивацій політичних суб’єктів. Зокрема, у режимі з високим рівнем політичної конкуренції, де
визначальною є роль виборчого процесу у формуванні органів влади, може відбуватися перерозподіл
бюджетних видатків з метою збільшення фінансування привабливих для виборців програм, що
свідчить про опортуністичну поведінку суб’єктів прийняття відповідних рішень. Наслідком такої
опортуністичної поведінки може виступати формування політико-бюджетних циклів, пов’язаних зі
зміною перерозподілу державних видатків. У цій ситуації існує часова асиметрія між
короткостроковими вигодами для виборців та довгостроковими видатками у економічній сфері. Тому
для дослідження політичного опортунізму у процесі прийняття рішень, спрямованих на подолання
наслідків

фінансово-економічної

кризи

(зокрема

через

формування

видатків

соціального

призначення) доцільно застосовувати теорію політичних бюджетних циклів, що уможливлює
пояснення політичних чинників вибору методів антикризового регулювання в Україні у період 2008–
2009 рр. та дозволяє проаналізувати передумови та прояви політичного опортунізму у сфері
формування державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.
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Водночас,

до

аналізу

відповідних

політичних

рішень,

суб’єктами

яких

виступили

опортуністичні політики, що діяли в умовах політичної конкуренції, варто застосовувати
запропонований О. Вільямсоном (та розроблений у межах неоінституціоналізму) поділ на ex ante та
ex post опортунізм. Можливість застосування цього підходу до визначення проявів ex ante
опортунізму у процесі розробки альтернатив та ухвалення рішень і до пояснення проявів ex post
опортунізму у процесі ї реалізації рішень доводить доцільність поєднання неоінституціоналізму із
процесуально-циклічним підходом як методологічної основи дослідження.
2. Джерельна база дослідження є доволі об’ємною, що дозволило провести комплексне
міждисциплінарне дослідження, спираючись на аналіз як політичних рішень (у формі ухвалених
урядом, парламентом та президентом нормативно-правових актів) та їх проектів, так і офіційних заяв
президента прем’єр-міністра та інших політичних суб’єктів, статистичних даних, результатів
опитувань громадської думки, міжнародних оглядів політичної та економічної ситуації в Україні.
Попри те, що наукові та аналітичні праці з дослідження причин, проявів, наслідків фінансовоекономічної кризи 2008–2009 рр. в Україні та методів антикризового регулювання, у тому числі
засобами бюджетної політики, широко представлено публікаціями у сфері економіки, політичної
науки, державного управління, певні особливості механізму прийняття рішень у цій сфері
залишились поза увагою дослідників. Зокрема, огляд наукової літератури з питань фінансовоекономічної кризи та методів антикризового регулювання у період 2008–2009 рр., дозволив з’ясувати,
що попри приділення уваги регулюванню соціальних видатків, малодослідженим залишається
механізм прийняття рішень у сфері формування видатків державного бюджету на соціальний захист
та соціальне забезпечення, аналіз якого водночас потребує врахування політичних чинників. Відтак
актуальним виявилося дослідження економічної та політичної доцільності рішень, спрямованих на
мінімізацію наслідків фінансово-економічної кризи.
3. Дослідження зв’язку фіскальної політики із передвиборчою діяльністю в умовах політичної
конкуренції свідчить про визначальну роль політичного режиму та неформальних політичних
інститутів у виникненні політико-бюджетної циклічності. Застосування теоретичних підходів до
дослідження інституційних особливостей виникнення такої циклічності, розроблених М. Ші та Дж.
Свенсоном, а також А. Брендером та А. Дрейзеном, дозволило з’ясувати, що гібридний політичний
режим, сформований в Україні після президентських виборів 2005 р., характеризувався високим
рівнем політичної конкуренції, що у поєднанні зі значним рівнем корупції та низьким рівнем
суспільної довіри до політичних інститутів, свідчило про наявність в Україні сприятливих умов для
політичного опортунізму у сфері формування соціальних видатків напередодні та під час розгортання
економічної кризи 2008–2009 рр. Отже, низьку ефективність формальних політичних інститутів,
неналежне виконання ними функції репрезентації суспільних інтересів, непрозорість їх діяльності та
низький рівень політичної відповідальності, які визначали респонденти опитувань напередодні та під
час кризи, варто інтерпретувати як чинник зниження інституційної довіри в українському суспільстві
та як супутній чинник патерналістських тенденцій, сформованих у суспільстві, коли близько третини
населення напередодні кризи демонструвало прихильність до ідеї матеріального зрівняння та
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водночас невимогливе ставлення до забезпечення соціальних стандартів. Сукупність цих
особливостей у дослідженні характеризує політико-культурний контекст, проаналізований з метою
доповнення ролі формальних інститутів у політичних процесах та, зокрема, у процесі прийняття
рішень, і є необхідним доповненням для комплексного дослідження, що не обмежується врахуванням
ролі формальних політичних інститутів. При цьому, прояви соціальних деформацій, зниження
реальних доходів населення у період кризи, зростання показників інфляції та безробіття визначаємо
як чинники формування схильності українських виборців підтримувати ті політичні сили, які
пропонували покращення матеріального становища у короткостроковому періоді.
На підтвердження тези про наявність в Україні у досліджуваному періоді передумов
політичного опортунізму у сфері бюджетної політики, зокрема, передумов рентоорієнтованої
поведінки при розподілі видатків державного бюджету, у роботі обчислено показники політичної
ренти для бюджетного розподілу (за методологією Р. Катца і Дж. Розенберга). При цьому відзначене
нами збільшення неефективності державних видатків у 2009 р. (перед цим високий рівень
спостерігався у 2006 р.) можемо пояснити орієнтацією уряду на проведення президентської кампанії
2010 р. (у 2005–2006 рр. – чергової парламентської). Аналогічною була тенденція зміни втрат
суспільства від політичної ренти. На невисокі показники ренти для бюджетного розподілу та втрат
суспільства від політичної ренти (рівень яких є властивим для розвинених країн) вплинуло те, що
бюджет на 2008 р. було схвалено призначеним 18 грудня 2007 р. Кабінетом Міністрів на підставі
проекту, розробленого попередником. У 2010 р. ці показники знизилися, проте залишалися суттєво
вищими, у порівнянні з показниками 2007–2008 рр.
4. Зіставлення теоретичних підходів до визначення економічних та фінансових криз, зумовлене
потребою інтерпретації поняття кризи у контексті дослідження економічної ситуації 2008–2009 рр. в
Україні, дозволило стверджувати про фінансово-економічну кризу 2008–2009 рр. на підставі
пояснення спричиненості економічної рецесії в Україні у 2008 р. світовою кризою на фінансових
ринках у 2007–2008 рр. Так, під впливом зовнішніх чинників, в Україні відбулося зменшення
приросту ВВП, скорочення обсягів виробництва та споживання, зростання таких показників
економічного розвитку держави, як: від’ємне сальдо платіжного та зовнішньоторговельного балансу
та зовнішній борг, зменшення обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку, а також
посилення проявів соціальних деформацій.
Водночас для аналізу кризових явищ у фінансово-економічній сфері необхідно враховувати не
лише зовнішні чинники виникнення рецесії в Україні, а і внутрішні передумови, пов’язані із
розвитком національної економіки на попередньому етапі, що відбилося на перебігу подій у 2008–
2009 рр. Вплив світової фінансової кризи на українську економіку відбувся за наявності системних
макроекономічних суперечностей у країні, серед яких: надмірне споживання та недостатнє
накопичення, невисокі обсяги інвестування у виробництво, зростання зовнішніх запозичень та їх
вартості, експортна орієнтація фінансової та економічної сфери, девальвація національної валюти.
Виникнення цієї ситуації спричинив, зокрема, спосіб розподілу бюджетних видатків на попередньому
етапі. У той час, як циклічність економічного розвитку зумовлює необхідність накопичення ресурсів
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у періоди економічного зростання та витрачання ресурсів у періоди рецесії, показники економічного
розвитку України і у докризовий період економічного зростання 2000 р. – початку 2008 р., і у період
економічної рецесії, показували тенденцію до збереження високого рівня розподілених державою
коштів, зі зростанням бюджетних видатків, та збільшенням державного боргу. Відтак серед
негативних наслідків бюджетної політики докризового періоду в Україні відзначаємо: 1) великі
обсяги державного перерозподілу доходів через бюджет, що виступали перешкодою економічному
зростанню, 2) обсяги та спосіб розподілу бюджетних видатків, які спричинили інфляцію, а також
структурні деформації в економіці внаслідок низького рівня капітальних видатків, 3) бюджетний
дефіцит як наслідок невідповідності рівня бюджетного накопичення і витрачання фазам
економічного циклу. Ці особливості пояснюються, зокрема, прагненням політичних суб’єктів
державного економічного регулювання, орієнтованих на виборчу діяльність, отримувати політичну
ренту від перерозподілу бюджетних коштів, що і підсилило вплив світової фінансово-економічної
кризи на показники фінансового та реального секторів економіки України.
5. Особливості виникнення кризових явищ дозволили визначити суттєву роль державних
видатків у мінімізації негативних соціальних наслідків економічного спаду. Водночас, слід зважати
на те, що методи антикризового регулювання (серед яких – експансійна фіскальна або пом’якшена
монетарна політика) мають залежати від особливостей розвитку національної економіки. Тут
необхідно враховувати, що для подолання наслідків кризи 2008–2009 рр. в Україні потрібними були
стабілізація фінансового та реформування реального секторів економіки. Втім ситуація, яка склалася
на момент виникнення рецесії, із високим рівнем інфляції, зростанням державного боргу, негативним
сальдо торговельного балансу, високими показниками бюджетного перерозподілу коштів, переважно
фіскальним фінансуванням соціальної сфери, суттєво обмежувала можливості антикризового
регулювання. Із однієї сторони, за високих темпів інфляції потрібно було проводити рестрикційну
політику – фіскальна стабілізація залежала від зменшення державних видатків, що збігалося з
потребами антициклічного регулювання в умовах інфляції і водночас відповідало ситуації зменшення
обсягів податкових надходжень, спричиненого скороченням виробництва, зменшенням обсягів
експорту, іншими чинниками. З іншої сторони, в умовах економічної кризи доцільним виступало
проведення стимулюючої політики, більше того, її продовження відповідало прагненням
опортуністичних політичних суб’єктів здобути виборчу підтримку шляхом покращення номінальних
соціально-економічних показників. Водночас збільшення видатків державного бюджету на соціальне
забезпечення, яке могло мінімізувати наслідки фінансово-економічної кризи у короткостроковому
періоді, без збільшення надходжень до бюджету, перешкоджало б структурному реформуванню
економіки та досягненню позитивних економічних результатів у довгостроковому періоді. При
цьому, збільшення податків було б несприятливим для розвитку виробництва, бізнес-клімату в
Україні, інвестиційної діяльності, та могло призвести до зростання рівня тінізації економіки і
подальшого скорочення податкових надходжень. Таким чином, фіскальна політика була орієнтована
на пошук додаткових джерел надходжень до державного бюджету, якими виступили податкові
авансові платежі, неповне відшкодування податку на додану вартість та зовнішні запозичення, що у
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свою чергу, негативно впливало на виконання доходної частину бюджету у наступних за кризовим
періодах. Отже, враховуючи особливості вжитих заходів, варто зважати на потенційну спрямованість
фіскальної політики на досягнення макроекономічної рівноваги та водночас отримання політичної
ренти у передвиборчому періоді.
6. Здійсненню заходів з мінімізації проявів фінансово-економічної кризи та проведенню
економічних реформ у державі у досліджуваному періоді перешкоджала політична криза,
неспроможність політичних сил на певних етапах сформувати дієву коаліцію, протистояння
виконавчої та законодавчої влади, популістська діяльність політиків у межах виборчих кампаній.
Зокрема, політичне протистояння та неузгодженість позицій президента, прем’єр-міністра,
представників парламентських фракцій чинили негативний вплив на розробку, затвердження та
реалізацію антикризової стратегії, не сприяли ухваленню та реалізації пропонованих Кабінетом
Міністрів, президентом та центральним банком антикризових рішень, перешкодили затвердженню
програми діяльності уряду, розробленої у грудні 2008 р., спричинили суперечки у процесі ухвалення
та реалізації закону «Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України» та
бюджетного законодавства. Прагнення заручитися підтримкою виборців спричиняли альтернативні
законопроекти про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік, про державний бюджет на
2009 рік, пропоновані як президентом, так і представниками більшості впливових парламентських
фракцій. Зокрема, сферою, де спостерігалися прояви політичного протистояння, виступила сфера
підвищення соціальних стандартів, індексації доходів, розмірів бюджетних видатків на соціальний
захист та соціальне забезпечення. Водночас зміст пропонованих до розгляду у парламенті проектів
державного бюджету та проектів змін до нього у 2008–2009 рр. свідчили про прагнення покращити
купівельну спроможність населення у короткостроковому періоді. Тобто, плановані бюджетні
видатки в умовах інфляції не було орієнтовано на сприяння зростанню споживчого попиту у
довгостроковій перспективі, і збереження високого рівня бюджетного перерозподілу коштів не було
сприятливим для економічного зростання. Більше того, помітними виступали прагнення уряду
декларувати наміри підвищення соціальних стандартів, збільшуючи відповідні номінальні показники,
за їх реального зменшення.
Отже, при дослідженні процесу розробки та реалізації антикризових рішень, можемо
стверджувати про прагнення конкуруючих політичних сил, використовуючи складну економічну
ситуацію для отримання політичної ренти, скористатися економічно недієвими рішеннями опонентів,
аби реалізувати наміри посилити власні повноваження та переструктурувати політичний простір.
Враховуючи те, що бюджетне законодавство формувалося в умовах політичного протистояння,
дослідження питання розробки та ухвалення законів про державний бюджет дозволяє визначити
політичну конкуренцію як чинник розробки «соціально орієнтованого» законодавства та водночас як
спосіб дискредитації політичних опонентів.
При цьому, розрізняючи поняття ex ante та ex post опортунізму, можемо стверджувати про 1)
прояви ex ante опортунізму у вигляді популістських обіцянок виборцям, намагань дискредитувати
політичних опонентів, зменшити рівень інформаційної прозорості діяльності відповідних суб’єктів у
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процесі нормативного закріплення рішень у сфері бюджетної політики, а саме: під час розробки та
ухвалення законів про внесення змін до державного бюджету на 2008 р., законів про державний
бюджет на 2009 та 2010 рр., 2) прояви ex post опортунізму у процесі реалізації та коригування рішень
у сфері бюджетної політики, коли фіскальні методи антикризового регулювання, спрямовані на
мінімізацію негативного впливу зниження економічних показників на купівельну спроможність
населення у короткостроковому періоді, не відповідали потребам стабілізації економіки, подолання
структурних деформацій та реформування соціальної сфери, при цьому, негативно впливаючи на
показники державного бюджету у довгостроковому періоді.
Відтак дослідження негативних соціальних наслідків фінансово-економічної кризи як
сприятливого середовища рентоорієнтованої поведінки політичних суб’єктів дозволило з’ясувати, що
передвиборчий період виявився для них часом використати суспільні очікування, пов’язані з
прагненням покращити номінальні показники добробуту в умовах безробіття та інфляції, для
здобуття підтримки за допомогою популярних, проте видаткових заходів у соціально-економічній
сфері.
7. Особливості бюджетної політики у другій половині 2008 р. – 2009 р., спричинені прагненням
здобуття електоральної підтримки політичними суб’єктами антикризового регулювання, опортунізму
яких сприяв конкурентний тип політичного режиму зі збереженням інституційних пасток, вплинули
як на функціонування національної економіки, так і на результати виборів, що у тогочасних
політичних умовах визначали сталість політичного режиму. Комплексна оцінка наслідків
антикризових рішень потребує врахування двох вимірів: економічного (з точки зору впливу на
показники соціально-економічного розвитку) та політичного (з точки зору забезпечення суспільної, у
тому числі виборчої, підтримки суб’єктів прийняття відповідних рішень). В цілому, у
досліджуваному періоді високий рівень бюджетних видатків, з-поміж яких видатки державного
бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення, перешкоджав економічному зростанню,
негативно вплинув на розвиток реального сектору економіки і обсяги інвестування і показники
зайнятості, а також спричинив потребу у великих обсягах бюджетних надходжень. Відтак обрана
фіскальна політика була орієнтована на пошук додаткових джерел надходжень до державного
бюджету, якими виступили податкові авансові платежі, неповне відшкодування податку на додану
вартість та зовнішні запозичення, що у свою чергу, негативно впливало на виконання доходної
частину бюджету у наступних за кризовим періодах та призвело до збільшення бюджетного
дефіциту, зростання внутрішнього та зовнішнього державного боргу.
Попри те, що у 2008–2009 рр. відбулося номінальне зростання видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення і збільшення частки цих видатків у структурі як державного, так і місцевих
бюджетів, фінансування соціальної сфери було нераціональним. Більшість заходів у соціальній
політиці була спрямована не на подолання, а на мінімізацію наслідків фінансово-економічної кризи
та передбачала тимчасовий ефект від здійснення, тоді як функціонування соціальної сфери
потребувало системних інституційних змін. Проте, незважаючи на потребу підвищення ефективності
бюджетних видатків, реформування системи надання соціальних пільг, проведення пенсійної
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реформи, про які активно стверджували і прем’єр-міністр, і президент, заходи бюджетної політики у
період

фінансово-економічної

кризи

через

витратність

соціальної

сфери

призводили

до

нереформованості системи управління та надання соціальних пільг, за збереження високого рівня
соціальної диференціації. Підвищення соціальних стандартів не відповідало економічним потребам
та, враховуючи невідповідність підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати,
збільшенню індексу споживчих цін, виступало суто популістським кроком.
Отже, наслідками фіскального маніпулювання, здійснюваного у період фінансовоекономічної кризи 2008–2009 рр., визначеного у роботі як прояв опортуністичної поведінки суб’єктів
бюджетного процесу, виступило зростання номінальних показників державних видатків на соціальну
сферу, за її нереформованості; перешкоджання економічному зростанню; втрата суб’єктами
державного антикризового регулювання владних позицій внаслідок зниження суспільної довіри.
Попри високий рівень бюджетних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, в цілому,
держава не змогла виправдати соціальні очікування громадян. Зниження реальних показників
добробуту населення, навіть в умовах підвищення соціальних видатків, відповідне невдоволення
громадян економічною політикою та подальше зниження оцінки ефективності влади призвели до
зменшення інституційної довіри у передвиборчому періоді (як у період кризи, так і на початку 2010
р.). Втім, наслідки опортуністичних дій не лише вплинули на показники інституційної довіри, але і
призвели до подальшого падіння рейтингів президента, прем’єр-міністра та більшості впливових
учасників політичного процесу, низької оцінки їх діяльності з подолання наслідків фінансовоекономічної кризи. Про це, насамперед, свідчили результати президентських виборів 2010 р., участь
у яких зумовила досліджувані прояви опортунізму суб’єктів антикризового регулювання у сфері
бюджетного фінансування соціальних видатків держави, орієнтованих на збереження владних
позицій у державі та конкуруючих за посилення своїх повноважень. Отже, фіскальне маніпулювання
не забезпечило підтримку більшості виборців, не змогло перешкодити зниженню довіри суспільства
як до політичних інститутів, так і до політичних суб’єктів. Зниження інституційної довіри та
підтримки носіїв політичної влади призвели до приходу до влади опозиції та подальших
конституційних змін і інституційних перетворень (пов’язаних, у тому числі, зі звуженням
повноважень парламенту і формуванням пропрезидентського уряду). В цілому, трансформацію
політичного режиму, рівень політичної конкуренції у якому було суттєво зменшено, підтверджувало
зниження показників демократизації за більшістю параметрів (представлених у дослідженнях
Freedom House, Фонду Бертельсмана, видання The Economist) та посилення авторитарних тенденцій в
управлінні державою після президентських виборів 2010 р.
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