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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ 

СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

Тіньова економіка – це економічна діяльність суб’єктів господарювання, 

яка не враховується, не контролюється і не оподатковується державою та 

спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства.  

За своєю природою вона є багатогранною, має об’єктивний характер і впливає 

на всі соціально-економічні процеси в суспільстві, потребує врахування при 

проведенні аналізу і прийнятті управлінських рішень.  

Україна є країною з критичним рівнем тіньової економіки та корупції. 

Економісти вважають умовно допустимою нормою тіньової економіки 5–10% 

ВВП (в розвинених ринкових країнах вона становить 5%), рівень тіньового 

сектора понад 30% ВВП вважається критичним для національної економіки [2]. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за останні 

п’ять років тіньовий сектор в Україні перебуває в діапазоні від 28% до 39% 

ВВП. Національний інститут стратегічних досліджень оцінює тіньову економіку 

на рівні 52,8% [3]. Така ситуація вимагає ґрунтовного дослідження проблеми 

тінізації національної економіки, оскільки неврахування чи недооцінка обсягу 

тіньової економіки призводять до серйозних помилок у визначенні 

макроекономічних показників, економічних і фінансових пропорцій, до 

тактичних і стратегічних прорахунків при прийнятті управлінських рішень на 

державному рівні, а відтак впливає на реалізацію економічної політики в цілому. 

В Законі України «Про основи національної безпеки» тінізація 

економіки України визначена як одна із загроз національній безпеці України в 

економічній сфері [1].  



Формування дієвої стратегії детінізація економіки потребує визначити 

основні чинники тінізації. До них слід віднести такі чинники: 1) політична 

невизначеність, недовіра до дій влади, високий рівень бюрократизму; 

2)недостатність інституційного забезпечення економічної політики; 

3)неефективність управління державною власністю і захисту  прав власників; 

4)системні вади податкової системи (у т.ч. непередбачуваність та непрозорість 

державної політики у фіскальній сфері); 5) незбалансованість державної 

регуляторної політики; 6) недосконалість бюджетної політики; 7) деформація 

структури зайнятості; 8) слабкість судової влади; 9) утворення тіньової 

парадержави; 10) корупція, рейдерство; 11) непродуктивний відплив капіталів з 

України. 

В Україні серед чинників важливо відмітити існування тіньової  

парадержави, тобто утворення макроекономічного рівня державного типу, в 

якому внаслідок високого рівня корупції та тінізації, державні послуги та 

суспільні блага розподіляються за неринковими принципами. У такому 

утворенні остаточно формуються та ефективно діють корупційні ринки 

державних послуг та суспільних благ, наявне рейдерство тощо 

Наслідками тінізації для офіційного сектору  національної економіки є: 

1) втрата податкових надходжень до бюджету; 

2) ускладнення виконання фінансових зобов’язань держави;  

3) недієвість управлінських рішень; 

4) скорочення внутрішніх інвестиційних ресурсів; 

5) зменшення інтересу потенційних стратегічних інвесторів; 

6) зростання рівня криміналізації суспільства через збільшення кількості 

економічних злочинів.  

Сучасні політичні та економічні процеси в Україні свідчать, що серед 

багатьох проблем, що загрожують економічній безпеці держави та потребують 

радикального вирішення, особливої уваги заслуговує проблема тіньової 

економіки. Для подолання цього явища необхідно із врахуванням досвіду 



розвинутих країн розробити ґрунтовну державну стратегію детінізації 

економіки, яка повинна передбачати: 

по-перше, створення умов для легалізації зайнятості; 

по-друге, сприяння розвитку банківської системи та забезпечення 

ефективної діяльності фінансових ринків; 

по-третє, скорочення рівня монополізації виробництва та розвитку 

конкурентного середовища; 

по-четверте, підвищення ефективності економ. механізмів державного 

нагляду та контролю за підприємницькою діяльністю;  

по-п’яте, посилення правового захисту майнових прав держави; 

по-шосте, забезпечення прозорості у сфері виконавчої влади; 

по-сьоме, підвищення ефективності системи управління 

корпоративними правами; 

по-восьме, розробку відповідного правового забезпечення процесу 

легалізації доходів.  

Таким чином, дослідження мотивів формування тіньового сектора, 

основних факторів тінізації економіки України, характеру та напрямів впливу 

тіньового сектора на економічне зростання дають підґрунтя для подальшого 

формування основних концептуальних засад державної політики України для 

зменшення тіньового сектора та сприяння економічному зростанню.  
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