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ДЕТІНІЗАЦІЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ  
 

 Вступ. Зростання обсягів  продукції і фінансових ресурсів, які 
обертаються у сфері тіньової економіки, являють суттєву перешкоду для  
сталого розвитку економіки України. Функціонування тіньової економіки  
призвело до суттєвого скорочення доходної частини бюджету, ставить під 
загрозу виконання важливих державних програм. Унаслідок неможливості 
врахування реальних обсягів тіньової економіки офіційною статистикою,  
мають місце проблеми із розроблення методів обліку і оцінок рівня тінізації 
економіки, а також обсягів недоїмок до державного та місцевих бюджетів. 
Поставлені питання є актуальними як для України, яка будує ринкові 
відносини, так і для розвинених країн, в яких існує аналогічна проблема.  

Не зважаючи на намагання уряду залучити тіньовий оборот до легального 
бізнесу шляхом удосконалення системи оподаткування, упорядкування, 
упорядкування пільг, посилення контрольних функцій за збором податків,   
тіньова економіка в Україні все ще займає провідні позиції. 

Проблемами оцінки тіньового обороту та напрямів детінізації економіки 
України займається ряд українських вчених. Серед них З.С. Варналій [1], який 
у своїй праці розкриває економічні і правові аспекти тінізації малого 
підприємництва,  М. І. Шульга та  А. І.  Мокій [2], які досліджують явище 
тінізації в контексті інтеграції національної економіки до світового 
господарства, В.О. Мандибура [3] розглядає тіньову економіку як об'єкт 
системного наукового дослідження, І. Мазур [4], О.Д. Василик [5], Я.Б. 
Базилюк, Я.А. Жаліло, Я.В.Белінська [6], які розглядають процеси тінізації з 
точки зору їх оцінки,   та багато інших. 

У своїй роботі ми продовжуємо дослідження факторів тінізації 
економіки, з метою розробки механізмів її детінізації для подолання 
негативних тенденцій: скорочення надходжень до бюджету, негативний імідж 
держави серед міжнародної спільноти, згортання інвестиційної діяльності 
нерезидентів, а також стримування інтеграційних процесів в Україні. 

Постановка задачі. Метою проведення дослідження - є визначення 
основних напрямів подолання тіньової економіки в Україні. Для вирішення 
поставленої мети розглядаються наступні завдання:  визначити сутність 
тіньової економіки та її  причини, проаналізувати економічні проблеми 
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тінізації української економіки, намітити перспективні шляхи зниження рівня 
тінізації економіки в Україні. 

Методологія. В розрізі досліджуваних питань використовуються 
наступні методи: синтезу, аналізу, індукції, дедукції, порівняння, 
моделювання та інші. Для оцінки масштабів тіньової економіки були 
використані: монетарний, фінансовий, електричний, метод витрати населення 
– обсяги роздрібного товарообороту, витрати населення - фінансові 
результати малих підприємств та зведений метод - інтегральний показник. 
Проведений аналіз базується на статистичних даних Національного банку 
України, Державного комітету статистики України, Міністерства палива та 
енергетики України. 

Результати дослідження. З метою розуміння сутності тіньової економіки 
звернемося до ретроспективного аналізу її понять та динаміки. Уточнення 
етапів історичного розвитку тінізації господарського комплексу у моделі 
Е. Фейга [1], визначає зародження нелегальної економічної діяльності  з 
моменту появи державної регламентації та розвитку офіційних інституцій. На 
цьому етапі нелегальна економічна діяльність обмежувалася винятково 
ухиленням від сплати податків, контрабандою та піратством. З розвитком 
світового суспільства та процесу глобалізації з’являються нові напрями та 
способи здійснення господарської діяльності поза межами легальної 
економіки. А.В. Базилюк визначає тіньову економіку як діяльність, яка в 
основі є кримінальною і охоплює незаконні види діяльності, а також 
діяльність, що є легальною, але здійснюється методами, що є поза законом, 
О.В. Мандибура пояснює це явище, як економічну діяльність, яка не 
враховується і не контролюється офіційними державними органами, і 
спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства. 

Таким чином тіньова економіка – це економічна діяльність, спрямована 
на отримання доходу поза дією державної регламентації та контролю. 

 На думку З.С. Варналія, існування тіньового сектору характеризується не 
лише деструктивним впливом, але й короткостроковими позитивними 
ефектами: тимчасовою зайнятістю та підвищенням добробуту населення; 
можливістю реалізації професійного потенціалу; насиченням ринку товарами; 
підвищенням рівня конкурентоспроможності національних економік та 
господарюючих суб’єктів. Зазначені позитивні наслідки мають місце у 
короткостроковому періоді, а у довгостроковому є потенційною загрозою для 
національної безпеки держави [1]. 

Враховуючи недосконалість системи статистичного обліку, зокрема 
зовнішньоекономічної статистики, масштабів та специфіки нелегальної 
діяльності у нашій країні, доцільно застосовувати обліково-статистичні 
методи «перехресного» аналізу, аналізу рахунків платіжного балансу. 
Точніше визначення розмірів нелегального сектору можливе з використанням 
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комплексних методів, зокрема багатофакторних моделей, що враховують 
основні макро- та мікроекономічні показники (податки та грошові доходи на 
одну особу; процентні ставки валютних та гривневих кредитів, депозитів; 
рівень та обсяг безробіття; кількість одержаних приватизаційних сертифікатів; 
обсяг ВВП на одну особу). 

В умовах вітчизняної статистики найбільш прийнятними є п'ять методів, 
а саме:  фінансовий, монетарний (метод Гутмана), електричний, доходів та 
витрат домогосподарств, витрат домогосподарств на купівлю товарів. 

 
Таблиця 1.  

Розрахунок показника тіньової економіки за монетарним методом 
(Гутмана) 

Період M0, 
млн. грн. 

M2, 
млн. грн. 

М*, 
млн. грн. 

Показник 
тіньової 

економіки (%) 

2006 74984 259413 0,29 28,9 

2007 111119 391273 0,28 28,4 

2008 (прогноз) 141318 209349 0,68 67,5 
 

Збільшення рівня тіньової економіки за монетарним методом зумовлене 
нарощенням негативних очікувань та скороченням рівня впевненості 
населення у стійкості банківської системи країни, спричинене негативним 
досвідом розвитку фінансових криз в Україні у 1998 та 2004 роках на тлі 
розгортання інфляційних процесів в Україні та загострення сучасної 
фінансової кризи у світі [7].  

Наслідком дії цих чинників є: збільшення обсягу готівки поза банками 
(до 15,6% від ВВП проти 13,8% у 2006 році) та випередження (на 2 в.п.) темпу 
приросту обсягу готівки за 2007 р. (48%) порівняно з темпом приросту 
депозитів до запитання в національній валюті (46%). У результаті 
співвідношення М0 і депозитів до запитання в національній валюті 
збільшилися з 1,553 у 2006 р. до 1,575 у 2007 р.  

Позитивно на рівень тіньової економіки вплинули високі споживчі 
настрої населення (через кредитування), задоволення яких зумовило часткову 
детінізацію доходів населення. Підтвердженням цьому є: зростання обсягів 
надходжень доходів населення на зарплатні та соціальні картки за 2007 рік на 
57,4% (що певною мірою сприяло збільшенню переказних депозитів в 
національній валюті за рахунок коштів фізичних осіб); збільшення порівняно з 
2006 р. безготівкових розрахунків із застосуванням платіжних карток, 
емітованих банками України на 47,5% (225,1 млрд. грн.); зміни в структурі 
грошових витрат населення, зумовлені  збільшенням доходів населення та 
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зростанням обсягів кредитування фізичних осіб. Внаслідок цього частка 
витрат на придбання товарів та послуг (за вирахуванням соціальних 
трансфертів в натурі та вартості спожитої продукції, отриманої з особистого 
підсобного господарства) зменшилася на 0,4 в.п., а частка на індивідуальне 
житлове будівництво збільшилася на 0,4 в. п. Зокрема, за 2007 р. кошти 
населення на індивідуальне житлове будівництво зросли на 67,3% (за 2006 р. – 
на 65,3%). 

Таблиця 2.  
Розрахунок показника тіньової економіки за методом “роздрібна 

торгівля - витрати населення” 
 

Період 
Витрати 

населення, 
млн.грн.  

Обсяги обороту 
роздрібної 

торгівлі, млн. 
грн. 

Показник 
тіньової 

економіки, млн. 
грн. 

Показник 
тіньової 

економіки (%) 

2006 472 061,0 247 457,5 224 603,5 47,6 

2007 623 289,0 318 725,3 304 563,7 48,9 

2008 
(прогноз) 760 353,0 449 307,5 311 045,5 40,9 

  

Недоліком методу є складність оцінки достовірності результатів 
внаслідок її так званого “фільтру свідомості” та фальсифікації відповідей з 
огляду на незвичність теми опитування і можливість причетності опитуваного 
до тіньового сектору. З метою удосконалення даного методу було 
запропоновано новий метод – “витрати – товарообіг” 

Недоліком методу є те, що причиною росту величини співвідношення 
готівки і її вкладів може бути, зокрема, скорочення загального обсягу вкладів 
у цей період часу, а не ріст готівкової маси в обігу та інші соціально-
економічні фактори. 

Таблиця 3.  
Розрахунок показника тіньової економіки за методом “витрати – 

товарообіг”. 

Період 

Обсяги обороту 
роздрібної 

торгівлі, млн. 
грн. 

Фінансові 
результати 
діяльності 

малих 
підприємств, 

млн. грн.  

Показник 
тіньової 

економіки, млн. 
грн. 

Показник 
тіньової 

економіки, % 

2006 247 457,5 105 262,0 142 195,5 57,5 

2007 318 725,3 128 402,0 190 323,3 59,7 

2008 
(прогноз) 449 307,5 151 542,0 297 765,5 66,3 
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При цьому мірилом обсягу тіньової економіки є доходи, незареєстровані 
податковими органами (несплачені податки), величина яких дорівнює різниці 
між загальними обсягом продажу споживчих товарів населенню через 
роздрібну торгову мережу і сумою сплачених податків від підприємницької 
діяльності. 

Зменшення рівня тіньової економіки за методом “витрати населення – 
роздрібний товарооборот ” зумовлене:  

1) прискоренням легалізації роздрібної торгівлі. Так, за підсумками 2007 
р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з 
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (175,1 млрд. грн.), 
збільшився у порівнянних цінах на 29,3% проти обсягу 2006 р.[8]. Цьому 
сприяло як зростання доходів та попиту населення, так і активний розвиток 
закладів цивілізованої роздрібної торгівлі, внаслідок чого у структурі обороту 
роздрібної торгівлі скорочується частка неформальних ринків.  

2) Негативний вплив на рівень тінізації економіки мало: збереження 
високого рівня тінізації доходів заможних домогосподарств, які практично 
виключаються із генеральної сукупності домогосподарств, що беруть участь в 
обстеженні умов їхнього життя. Це спричиняє зростання розриву між 
витратами на придбання товарів та послуг, розрахованих за балансом доходів 
населення, та споживчими грошовими витратами домогосподарств на 
придбання товарів та послуг (з 1,2 у 2006 р. до 1,4 у 2007 р.), що відповідно до 
порядку розрахунку тіньової економіки за цим методом є одним з факторів 
збільшення її рівня.  

За даними австрійського економіста Ф.Шнайдера, тіньова економіка – 
явище глобального характеру, яке поширене в усіх країнах світу. 

Проблема боротьби з ухиленням від сплати податків, як одного з 
найголовніших сегментів тінізації капіталу, може бути розв’язана лише за 
умов об’єднання  міжнародних податкових домовленостей з особливим 
акцентом на багатосторонні угоди. Значну протидію в короткостроковому 
періоді для детінізації капіталу у світі могла б здійснювати  єдина 
міждержавна аналітико-статистична база даних [9]. Крім того, потрібно 
переглянути податкові домовленості з метою обмеження пільг юрисдикціям, 
що включилися до податкової конкуренції. Можна запропонувати фінансовим 
установам країн, що використовують офшорні юрисдикції, обмежити або 
навіть вийти з цих угод. Країни повинні здійснювати допомогу одна одній під 
час вилучення фіскальних платежів, проведенні зустрічних податкових 
перевірок та підготовки необхідного для таких заходів персоналу [10]. 

Передумовою  ефективної боротьби з легалізацією коштів є наявність 
чіткої законодавчої та нормативно-правової бази, яка б могла розмежувати 
поняття легалізації доходів, отриманих шляхом ухилення від сплати податків, 
і відмивання “брудних” коштів, отриманих злочинним шляхом [11]. Проблема 
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боротьби з “відмиванням” кримінальних коштів та легалізацію тіньових 
доходів має бути системною, яка передбачає розробку комплексу заходів, а 
також формування механізму його запровадження через уповноважених 
державних органів. Для перепливу капіталів з тіньового сектору до легального 
держава повинна: створити сприятливі умови розвитку банківської системи та 
забезпечити ефективну діяльність фінансового ринку; активізувати співпрацю 
з правоохоронними органами іноземних держав у сфері боротьби з 
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом [12]. 

Реалізація зазначених заходів, на нашу думку, ефективно вплине на 
процеси детінізації у фінансовій сфері, та надасть можливість значно 
підвищити рівень легальних доходів громадян, залучити додаткові бюджетні 
надходження та інвестиційні ресурси. 

Висновки. Виникнення і функціонування тіньової економіки в Україні 
обумовлене низкою політичних, економічних і соціальних причин, які 
витікають з неналежного методологічного, законодавчого та нормативного 
забезпечення економічної трансформації суспільства, що створило сприятливі 
умови для отримання окремими групами населення надприбутків, завдання 
значних економічних збитків державі, призвело до послаблення державних 
функцій контролю та регулювання у багатьох галузях фінансово-
господарської діяльності.  

Подолання тіньової економіки та корупції є необхідною умовою 
входження України до Європейського Союзу. Вирішення проблем корупції, 
нелегальної міграції та розширення кримінального сектору визначаються 
Європейською Комісією як одні з пріоритетних напрямів співробітництва між 
ЄС та кандидатами на членство в цій організації. Формування дієвої стратегії 
детінізації економіки потребує насамперед визначити основні чинники 
тінізації: відсутність повноцінного ринкового середовища, недостатність 
інституційного забезпечення економічної політики, неефективність 
управління державною власністю і захисту прав власників, системні вади 
податкової системи, незбалансованість державної регуляторної політики, 
недосконалість бюджетної політики, деформація структури зайнятості, 
недоліки у діяльності судової влади, корупція. 

Детізація економіки - це цілісна система  заходів, спрямована передусім 
на викорінення причин та передумов виникнення виявив тіньової економіки.   

Стратегічною метою детінізації економіки є істотне зниження рівня 
тінізації  шляхом  створення сприятливих умов щодо залучення тіньових 
капіталів до легальної економіки та примноження національного багатства. 
Виведення на “світло” тіньових капіталів сприятиме суттєвому збільшенню 
національного інвестиційного потенціалу, матиме значний позитивний ефект 
для бюджетної сфери, слугуватиме зміцненню довгострокової стабільності та 
зорієнтованості національної економіки на розвиток і зростання, сприятиме 
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забезпеченню економічної безпеки держави. 
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