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У статті розглянуто фактори та ключові детермінанти тінізації національних економічних систем, виділено та 

систематизовано головні причини функціонування тіньового сектору економіки. Визначено цілі діяльності суб’єктів 

тіньового сектору національної економіки та форми прояву тіньових доходів у сучасній Україні. 
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Постановка проблеми. Тіньова економіка 

на сьогодні є одним із важливих факторів, що 

гальмує розвиток держави. Її вплив 

простежується в усіх сферах національної 

економіки та є причиною значних втрат 

державного бюджету та економіки країни в 

цілому. Сучасні економічні дослідження 

засвідчують поширення масштабів тіньового 

сектору України за межі порогових значень. 

Такий стан речей зумовлює необхідність 

проведення теоретичних та практичних 

досліджень причин виникнення тіньового 

сектору національної економіки для формування 

ефективного механізму її детінізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблематики функціонування 

тіньового сектору економіки відображене в 

наукових працях зарубіжних та вітчизняних 

учених, серед яких, зокрема: П. Гутман, 

С. Роттенберг, В. Танзі, Е. Фейге, В. Базилевич, 

О. Головатюк, В. Засанський, В. Мандибура, 

С. Огреба та ін. Проте подальшого дослідження 

потребують фактори формування тіньового 

сектору національної економіки та оцінювання їх 

внеску в процес тінізації економічних систем. 

Метою статті є аналіз факторів, що 

вливають на формування тіньового сектору 

національної економіки та сприяють його 

зростанню, знижуючи при цьому рівень 

конкурентоспроможності економіки держави.  

Основні результати дослідження. На 

сьогодні функціонування тіньового сектору 

економіки є властивим для всіх країн, 

незважаючи на модель та рівень соціально-

економічного розвитку. Це явище досягло 

глобального, загальносвітового масштабу. 

Тіньова економіка розвивається швидшими 

темпами, ніж науковці та практики мають 

змогу запропонувати ефективні засоби 

боротьби з цим явищем, та негативно впливає 

на всі соціальні та економічні процеси, що 

відбуваються в сучасному суспільстві. 

Подальша тінізація економіки зумовлює 

виникнення структурних деформацій та 

макроекономічних диспропорцій суспільно-

економічного розвитку. Цей факт змушує 

визнати, що тіньова економіка є однією із 

загроз національній безпеці та національним 

інтересам країни в економічній сфері, а її 

недооцінка та неврахування обсягу можуть 

спричинити виникнення значних помилок у 

визначенні фінансових та економічних пропорцій 

та макроекономічних показників [1, с. 49].  

У сучасних економічних дослідженнях 

виділяють такі групи причин виникнення 

тіньового сектору економіки: економічні, 

правові, соціальні, політичні, антропологічні, 

соціокультурні. Перша група причин пов’язана 

з нерівномірним розвитком різних секторів 

економіки, різкими коливаннями обмінних 

курсів, інфляцією тощо. Усі ці фактори 

створюють сприятливе підґрунтя для 

функціонування прихованої економічної 

діяльності. В умовах неспроможності держави 

регулювати ці явища та створювати відповідні 

умови для діяльності підприємців тіньовий 

сектор розширює свої масштаби. Другу групу 

факторів утворюють чинники політичного 

характеру, виникнення яких зумовлене 

невідповідністю державного законодавства 

новим реаліям економічного життя. Суб’єкти 

тіньового сектору користуються огріхами, що 

виникають у правовій сфері. Фактори 

соціального змісту виникають у результаті 
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загострення соціальних проблем, центральною 

з яких залишається соціальна диференціація 

суспільства. Суперечності в політичній 

системі, злиття влади та великого капіталу 

посилюють олігархію, під тиском якої в по-

дальшому ухвалюються закони, що сприяють 

розширенню масштабів її економічної 

діяльності. Результатами є недоотримання 

державною казною великої кількості капіталу, 

створення нерівноправних умов для малого 

бізнесу та процвітання корупції державного 

чиновництва. Антропологічні чинники пов’яза-

ні з виникненням суперечностей між особис-

тим інтересом людини та інтересами суспільст-

ва. Наявність розбіжностей між законодав-

ством та морально-етичною складовою бізнесу 

є основою виникнення соціокультурних 

причин формування тіньового сектору 

економіки. Таким чином, існування ряду 

причин, що сприяють виникненню тіньової 

економіки, дозволяє говорити про неї як про 

одну з підсистем ринкового господарства. 

Відповідно до праць [2, с. 76-77; 3, с. 280], 

основними причинами значної тінізації 

економіки України є: 

- зацікавленість окремих представників 

державного апарату в існуванні тіньової 

економіки та отриманні тіньових доходів; 

- потужний податковий прес, що 

призводить до зменшення зацікавленості 

юридичних і фізичних осіб у легальній 

економічній діяльності; 

- правова незахищеність суб'єктів 

економічної діяльності від зловживань, утисків, 

протидії та вимагань із боку представників 

різних структур і рівнів держапарату; 

- низький рівень оплати праці всіх 

категорій держслужбовців і працівників 

бюджетної сфери; 

- відсутність інвестиційної альтернативи 

тіньовим капіталам. 

Однією із основних цілей діяльності 

суб’єктів тіньового сектору економіки, окрім 

перерозподілу на свою користь об’єктів 

власності та фінансових ресурсів, є мінімізація 

негативного ефекту від впливу формальних 

інститутів. Тіньова економіка є певною мірою 

відкритою системою, адже вона активно 

взаємодіє із суб’єктами економічної діяльності, 

що функціонують легально. Результат такої 

взаємодії може проявлятися у виникненні 

впливу формальних інститутів на суб’єктів 

тіньового сектору економіки, а з іншого боку – 

в отриманні можливості лобіювати власні 

інтереси та адаптуватися до нових умов. Окрім 

того, суб’єкти тіньового сектору економіки 

одночасно можуть виступати і як учасники 

легального сектору [4, с. 340]. 

Розрахунки обсягу тіньового сектору 

економіки за різними методами у 2014 р. 

показали масштабність даного явища, зокрема: 

метод «витрати населення – роздрібний товаро-

оборот» – 32 % від обсягу офіційного ВВП; 

метод збитковості підприємств – 34 %; моне-

тарний метод – 32 %; електричний метод 

– 39 % [2, с.77]. Попри значні досягнення в роз-

робці методів дослідження тіньової економіч-

ної діяльності ще зарано говорити про високу 

точність оцінок, адже більшість методів дозво-

ляють отримати лише приблизні результати і 

не відображають реальної ситуації, що склала-

ся в тіньовому секторі сучасної економіки.  

У країнах, які перебувають на стадії 

трансформації, тіньовий сектор не лише 

становить значну частину економічної 

діяльності, а й продовжує розширюватися. Але, 

незважаючи на спільні риси соціально-

економічного стану, тіньові економіки значно 

відрізняються за структурою (частка 

кримінальної діяльності в сукупному обсязі 

виробництва, обсяг роздрібної торгівлі, 

прихованої від фінансового контролю держави, 

та ін.), основними проблемами (розвиток 

криміногенних економічних зв’язків, 

недоотримання коштів бюджетом), впливом на 

економічні відносини. Це пов’язано з різними 

причинами, що стали передумовами 

виникнення тіньової економіки в країні.  

Основними формами прояву тіньових 

доходів у сучасній Україні є: нелегальне 

виробництво товарів та послуг; тіньова 

зайнятість; розкрадання державної власності; 

кримінальний промисел (рекет, розкрадання та 

грабежі); комп’ютерна злочинність; 

відмивання «брудних» грошей; корупція; 

нелегальні валютні та зовнішньоекономічні 

операції (контрабанда); приховування як 

реальних доходів громадян, так і доходів 

підприємств від сплати податків; нелегальний 

експорт капіталів; необґрунтовані податкові 

пільги, ухилення  від сплати податків; 

шахрайство у ціноутворенні (вилучення з обігу 

на власну користь різниці між офіційними та 

реальними цінами на товари і послуги); 
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незаконна торгівля, зокрема  зброєю, 

наркотиками, інтелектуальною власністю 

тощо [5, с. 257]. Все це негативно впливає на 

розвиток легального сектору та значною мірою 

знижує рівень її конкурентоспроможності.  

Висновки. Негативний вплив тіньового 

сектору економіки найбільшою мірою 

виявляється у функціонуванні економічної 

системи держави. У період зниження темпів 

економічного розвитку державі необхідно 

подбати про задоволення споживчого попиту 

населення, забезпечуючи при цьому відповідні 

умови функціонування легального 

підприємництва. Адже чим слабшою є 

офіційна економіка, тим більшою є кількість 

можливостей зростання та розвитку для 

тіньового сектору національної економіки. 

Виникає об’єктивна необхідність 

запровадження ефективної політики детінізації 

національної економічної системи.  
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