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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ 

КРАЇНИ 

 

Серед сучасних факторів дестабілізації суспільно-економічних відносин 

особливе місце посідає тіньова економіка як системна загроза економічній 

безпеці держави. 

Під тіньовою економікою розуміють різноманітну діяльність суб’єктів 

економічних відносин, які прямо чи опосередковано пов’язані з отриманням 

доходів без сплати податків поза межами чинного законодавства і соціального 

контролю. В структурі тіньової економіки виділяють: 

1)  неофіційний сектор — вся легальна економічна діяльність, що не 

враховується офіційною статистикою і не оподатковується  

2)  підпільний (протизаконний) сектор — економічна діяльність, що 

забороняється законом і навмисно приховується  

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. 

Тіньова економіка України за оцінками економістів становить 50-55% [1, с. 6]. 

Обсяг тіньової економіки в СРСР у  1973 році становив 3% від ВВП [2, с. 

346]. Відповідно причинами зростання тіньової економіки в Україні є: 

1) соціальні причини: ускладнення ситуації на ринку праці в умовах 

структурної перебудови та зростання безробіття, що спричиняє розвиток 

малого та середнього підприємництва, котрі й стають сприятливим 

середовищем для бурхливого зростання тіньових відносин; масова імміграція з 



країн «третього» світу, що доповнюється відтоком сільського населення у 

великі міста і вимушеною внутрішньою міграцією з депресивних регіонів. 

Поселення мігрантів і стають, як правило, анклавами тіньової економіки; зсув у 

трудових відносинах у бік більшої неформальності та гнучкості як реакція на їх 

надмірну інституціоналізацію і регламентацію в попередні десятиріччя (в 

першу чергу це стосується розвинених західних країн). 

2) економічні причини: характер державного втручання в економіку ( 

частка економіки, що «йде в тінь», знаходиться в прямій залежності від трьох 

параметрів – ступеня регулятивного втручання, рівня оподаткування і 

масштабів корупції); відкриття зовнішніх ринків з подальшим загостренням 

конкурентної боротьби, перш за все з виробниками з країн третього світу, 

спонукає українського товаровиробника знижувати витрати будь-якими 

легальними і нелегальними способами [2, с. 247] 

Найбільш вагомими негативними наслідками тіньової економіки є: 

1) втрата податкових надходжень, і як результат – ускладнення виконання 

державою своїх фінансових зобов’язань перед суспільством і посилення 

нерівномірності податкового тиску; 

2) недієвість та невідповідність дійсності управлінських рішень через 

відсутність повноти та об’єктивності офіційної інформації про розвиток 

економічних процесів в Україні; 

3) скорочення інвестиційних ресурсів в Україні через утруднення 

відкритого витрачання тіньовими структурами прихованого від оподаткування 

доходу та його витік за кордон; 

4) можливість монополізації економіки через зниження ціни продукції 

тіньового сектора на величину несплаченого податку; 

5) несправедливий та непрозорий розподіл національного доходу в 

суспільстві, нераціональне розміщення наявних суспільних ресурсів; 

6) моральна і духовна деградація суспільства; 

7) поширення правового нігілізму, незахищеності громадян, недовіри до 

влади; 



8) неможливість швидкої інтеграції України до європейської спільноти 

через викривлений розвиток принципів демократичного суспільства; 

9) криміналізація суспільства: збільшення кількості економічних 

злочинів, широкомасштабний розвиток організованої злочинності, що веде до 

втрати державою своїх регулювальних, контрольних та інших соціально 

важливих функцій [3, c. 179]. 

Для протидії тіньовій економіці потрібна насамперед спеціальна 

комплексна державна програма з такими основними елементами:  

1) здійснення комплексної податкової реформи; 

 2) спрощення й уніфікація національної системи бухгалтерської 

звітності;  

3) створення більш привабливих, ніж в інших країнах, умов для 

інвестування і залучення фінансових ресурсів;  

4) удосконалення законодавства щодо захисту приватної власності і 

підприємництва; 

 5) прийняття і реалізація програм легалізації тіньових капіталів;  

6) зосередження роботи силових структур влади на локалізації 

організованої злочинності і кримінальної діяльності, а також на захисті 

власності, економічних прав і життя людини. 
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