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ЗАГРОЗИ СОЦІАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ТІНІЗАЦІЄЮ 

ЗАЙНЯТОСТІ 
 

Перехід нашої країни до європейських стандартів, забезпечення прозорих економічних, політичних та суспільних 

відносин, масштабні дії щодо перебудови економіки спрямоване насамперед на покращення соціальної безпеки у 

державі. Але таке негативне явище як тінізація зайнятості вже багато років несе реальну загрозу соціальній 

безпеці в Україні. В статті висвітлено проблеми тіньової зайнятості та запропоновано шляхи її поступової 

ліквідації. Також в роботі розглянуто ті сфери господарювання, в яких останніми роками спостерігається 

найбільший рівень тінізації ринку праці. Задля глибшого розуміння проблеми в статті наведено класифікацію видів 

тіньового працевлаштування та висвітлено їх характерні риси. З урахуванням масштабів поширення цього явища 

на ринку праці наведено перелік заходів, які на думку автора сприятимуть легалізації працевлаштування населення 

насамперед в проблемних секторах господарювання України. 
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Постановка проблеми. Щорічне зростання 

показника тіньової зайнятості, відсутність або 

неефективність використання інструментів 

державної політики, спрямованих на покра-

щення ситуації, зволікання розгляду тіньового 

працевлаштування у розрізі його видів та сек-

торів господарювання у комплексі призвели до 

глобалізації цього явища, що є вагомим приво-

дом для більш детального вивчення проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню організаційних, правових, еко-

номічних та інших аспектів тінізації економіч-

них відносин приділяли багато уваги такі вчені 

та дослідники як  І.Ф. Гнибіденко, А.М. Ко-

лота, О.П. Коваль, Н.М. Краус, Е.М. Лібанова, 

О.М. Пищуліна, О.О. Кочемировська, Ю.М. 

Маршавіна та інші. Проте сучасні реалії роз-

витку українського суспільства, послаблення 

економіки та скорочення робочих місць через 

пандемію Covid-19 та ряд інших негативних 

проявів є серйозним викликом для досліджен-

ня вже відомих і ще невідомих факторів 

тінізації працевлаштування населення. 

Мета статті. Класифікація видів тіньової 

зайнятості, дослідження її прояву у різних 

секторах економіки, аналіз показника “тіньові 

доходи громадян” під час дії карантинних 

обмежень в країні та розробка рекомендацій 

щодо детінізації неформальної зайнятості є 

головною метою роботи. 

Основні результати дослідження.  Нелегальна, 

неформальна, неспостережувана та незадекларо-

вана зайнятість є тими видами тіньової зайнято-

сті, які потребують більш детального розгляду 

та вивчення характерних рис і відмінностей. 

Нелегальна зайнятість, як найбільш негативний 

вид тіньових трудових відносин, є характерною 

для тих видів діяльності, що носять криміналь-

ний характер. Торгівля зброєю та наркотиками, 

проституція, використання дитячої праці та за-

бороненої праці мігрантів через свою криміна-

льну специфіку формують цілий тіньовий сек-

тор з тотальним використанням нелегальних 

працівників. 

Найбільшого свого прояву на тіньовому 

ринку праці знайшла зайнятість неформальна. 

Зайнятість у сімейному бізнесі, самозайня-

тість, дрібне виробництво без реєстрації діяль-

ності відносяться до сектору неформальної 

зайнятості. Також сюди відносяться домого-

сподарства, які займаються виробництвом 

товарів для власного споживання і продажу, 

виконання робіт та надання послуг іншим 

домогосподарствам на прикладі праці кухарів, 

прибиральниць,  доглядальниць за хворими та 

літніми людьми, тощо [1]. 

Через свою специфіку неспостережувана 

зайнятість є тим видом тіньових трудових від-

носин, який важко відслідковувати та контро-

лювати. Підпільні виробництва, надання по-

слуг без ліцензії та інші приховані види діяль-

ності створюються нелегально задля уникнен-

ня від сплати соціальних внесків та податків. 

До незадекларованої зайнятості вдаються 

підприємства та організації, які ведуть цілком 

законну економічну діяльність, спрямовану на 
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отримання прибутку, але частково приховують 

виробничі масштаби від влади. Сюди відно-

сять працю найманих робітників на легаль-

ному виробництві, залучених з порушеннями 

оформлення, а також працівників, які окрім 

офіційного працевлаштування зайняті в 

неформальному секторі економіки задля отри-

мання додаткового прихованого доходу. Резу-

льтатом незадекларованої зайнятості є повне 

або часткове отримання заробітної плати “у 

конверті”  з уникненням сплати податку на до-

ходи, військового збору та єдиного соціально-

го внеску. Прихованість, протизаконність, без-

дієвість законів та норм з охорони праці, 

відсутність будь-яких прав у працівників є 

спільними рисами окреслених видів тіньової 

зайнятості. Різниця між ними спостерігається 

у розмірі внеску в функціонування тіньової 

економіки та у адміністративній або ж навіть у 

кримінальній відповідальності за такі дії. 

Частка тіньової зайнятості різниться в 

залежності від легалізації діяльності. Як для 

формального, так і неформального секторів 

господарювання найбільш проблемними з точ-

ку зору неофіційного працевлаштування є такі 

напрямки як ремонт і торгівля, будівництво, 

промисловість і сільське господарство. Для 

неформального сектору найбільша концентра-

ція “тіньовиків” спостерігається у будівництві 

та сільському господарстві, тоді як у формаль-

ному - в торгівельній сфері та послугах з 

ремонту [2, с. 32]. 

Останні два роки ведення економічної 

діяльності для тотальної більшості українсь-

ких суб’єктів господарювання відбувалось у 

розрізі карантинних обмежень, внаслідок яких 

спостерігається скорочення масштабів вироб-

ництва, «замороження» діяльності, ліквідація 

бізнесу тощо. Кожен з цих негативних наслід-

ків зумовлював скорочення робочих місць, 

частковий або повний перехід бізнесу із фор-

мального до неформального сектору, незакон-

ну оптимізацію витрат на соціальне страхуван-

ня шляхом тінізації винагороди працівникам. 

Приблизно оцінити масштаби наслідків тініза-

ції трудових відносин дозволяють систематич-

ні моніторингові опитування населення Укра-

їни, що проводяться ГО “Центр “Соціальний 

моніторинг” та ГО “Український інститут 

соціальних досліджень імені Олександра 

Яременка” за сприяння відділу моніторинго-

вих досліджень соціально-економічних транс-

формацій ДУ “Інститут економіки та прогно-

зування НАН України”. 

Так, станом на перше півріччя 2020 року, за 

даними Держстату України, кількість еконо-

мічно активного населення становила 17 771,8 

тис. осіб. Серед них частка “тіньовиків” сягає 

26,5%, або в перерахунку - 4 709,53 тис. осіб. 

Отримані під час моніторингу дані дозволили 

вирахувати обсяг тіньового доходу на рівні 

близько 21 543 млн. грн., а саму грошову масу 

неофіційних доходів, яке отримує працююче 

населення України, на рівні 25,2% загального 

фонду оплати праці за серпень 2020 року. 

Окрім цього, дослідження висвітлило, що рі-

вень тіньових доходів зростає разом із загаль-

ними статками респондентів, тобто чим більш 

забезпеченим вважає себе опитуваний, тим 

більший рівень тіньового доходу у загальному 

обсязі отриманих коштів він зазначає. 

Окремо слід приділити увагу такому явищу, 

як майже вдвічі більший рівень нелегальних 

доходів у населення, яке проживає у великих 

містах та обласних центрах у порівнянні із 

жителями малих міст та селищ [3]. Врахову-

ючи той факт, що такий інструмент соціально-

го дослідження як опитування, містить зазви-

чай дуже низький внесок населення “з дуже 

високим рівнем доходу”, отримані показники є 

заниженими. До цього слід додати, що масові 

соціологічні опитування, зазвичай, не забезпе-

чують досягнення високодохідних верств на-

селення. Отже розрахована оцінка є заниже-

ною, оскільки не враховує внесок осіб з «дуже 

високим прибутком». Досить важко оцінити, 

наскільки збільшиться загальна оцінка обсягу 

тіньових доходів, зважаючи на брак первинної 

інформації про структуру доходів тих, хто нале-

жить до групи з «дуже високим рівнем доходу». 

Висновки та пропозиції. Поняття тіньової 

зайнятості складається з таких проявів як 

неформальна, нелегальна, неспостережувана та 

незадекларована зайнятість. Найбільш загрозли-

вою, такою, що має кримінальні наслідки, є не-

легальна  зайнятість. Масштабного розповсюд-

ження досягло таке явище як незадекларована 

зайнятість, причому вона притаманна обом сек-

торам економіки - формальному та неформаль-

ному. Промисловість, будівництво, торгівля, ре-

монт та сільськогосподарська діяльність є най-

більш проблемними видами господарювання з 

точки зору легалізації трудових відносин, повно-

ти сплати внесків на загальнодержавне обов’яз-
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кове страхування, дотримання вимог з охорони 

праці тощо. За даними систематичного моніто-

рингу від УІСД/ЦСМ станом на перше півріччя 

2020 року тіньові доходи отримали 26,5% рес-

пондентів, які належать до економічно актив-

ного населення, або в перерахунку майже 5 млн. 

осіб. Обсяг грошових коштів, сплачених в якості 

винагороди за працю “в конвертах”, склав 

близько 21 543 млн. грн. без врахування факту 

низького рівня охоплення аудиторії з дуже 

високими статками. Жителі великих міст та 

обласних центрів характеризуються більш висо-

ким рівнем незадекларованих доходів, аніж 

мешканці невеликих населених пунктів. Окремо 

потребує уваги таке явище як збільшення частки 

тіньового доходу у загальному обсязі доходу 

осіб, які вважають свій рівень статків не нижче 

за середній і високий. 

Карантинні роки в Україні можна охаракте-

ризувати як несприятливі для економіки, що 

частково повернулась “в тінь”. З точки зору 

робітників і власників малих та середніх 

підприємств тінізація зайнятості посприяла 

підвищенню їх добробуту, оскільки стала 

джерелом виживання у легальному секторі 

економіки із його численними вадами. 

З іншого боку, недоотримання коштів держав-

ним бюджетом, його дефіцит, спричинений у 

тому числі й неповнотою внесків на загально-

державне соціальне страхування на рівні май-

же 25% від фонду оплати праці, мали похідні 

негативні наслідки. 

Найбільш ефективною першочерговою мі-

рою, направленою на детінізацію зайнятості з 

боку держави, на думку автора, є коригування 

політики оподаткування. Часткове зменшення 

податкового навантаження на фонд оплати праці 

спонукатиме підприємців та власників бізнесу 

до виведення заробітної плати “з тіні” і закон-

ного оформлення трудових відносин, причому 

ця міра принесе швидкі позитивні результати. 

Низький рівень юридичної обізнаності 

населення призводить до знецінення таких 

понять як страховий трудовий стаж, робочий 

соціальний пакет тощо. Зазвичай тіньова 

зайнятість здійснюється без дотримання вста-

новлених державою на ринку праці соціальних 

стандартів і гарантій, зокрема мінімальної 

зарплати, тривалості робочого часу, стандартів 

безпеки тощо [4, с. 2]. Вважається за доцільне 

та першочергове ведення державними інститу-

тами масових заходів із залученням ЗМІ та 

соціальних мереж, спрямованих на інформу-

вання економічно активного населення про 

позитивні наслідки від офіційного працевла-

штування,  детінізації доходів тощо. 

Ніколи не втрачає актуальності й політика 

підтримки малого та середнього бізнесу, спря-

мована на побудову потужного мотиваційного 

середовища та стимулювання роботодавців до 

створення та підтримки робочих місць з гідни-

ми умовами оплати та охорони праці. Нато-

мість впроваджується посилення адміністра-

тивної відповідальності та штрафів, які у цей 

складний період карантинних обмежень для 

ледь виживаючого бізнесу є вкрай неефектив-

ними інструментами детінізації на ринку праці. 

Слід зазначити й низький рівень політичної 

волі щодо детінізації ринку праці України. 

Слабкість політичної волі ефективно проти-

діяти тіньовим відносинам спричиняється ко-

рупцією, яка є передумовою і наслідком існу-

вання тіньової економіки держави. Високопо-

садовці декларують запобігання і протидію ко-

рупції пріоритетом реформ і суспільного роз-

витку в Україні, проте її ефективність за роки 

незалежності досить низька і є найбільшою 

загрозою для соціально-економічного розвитку 

України [5, с. 315]. 
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Полищук Вадим Дмитриевич 

УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ В СВЯЗИ С ТЕНИЗАЦИЕЙ ЗАНЯТОСТИ 
Переход нашей страны к европейским стандартам, обеспечение прозрачных экономических, политических и 

общественных отношений, масштабные действия по перестройке экономики направлены, прежде всего, на 

улучшение социальной безопасности в государстве. Но такое негативное явление, как тенизация занятости, уже 

много лет несет реальную угрозу социальной безопасности в Украине. В статье отражены проблемы теневой 

занятости и предложены пути ее постепенной ликвидации. Также в работе рассмотрены сферы хозяйствования, в 

которых в последние годы наблюдается наибольший уровень тенизации рынка труда. Для более глубокого 

понимания проблемы в статье приведена классификация видов теневого трудоустройства и освещены их 

характерные черты. С учетом масштабов распространения этого явления на рынке труда приведен перечень мер, 

которые, по мнению автора, будут способствовать легализации трудоустройства населения прежде всего в 

проблемных секторах хозяйствования Украины. 

Ключевые слова: занятость, тенизация, нарушения, легализация, социальная безопасность. 
 

Polishchuk Vadym Dmitrovych 

THREATS TO THE SOCIAL SECURITY OF UKRAINE IN CONNECTION WITH THE SHADOWING OF 

EMPLOYMENT 

The transition of our country to European standards, ensuring transparent economic, political and public relations, large-

scale actions to restructure the economy are aimed, first of all, at improving social security in the state. But such a negative 

phenomenon as the shadowing of employment has been posing a real threat to social security in Ukraine for many years. The 

article reflects the problems of shadow employment and suggests ways of its gradual elimination. Also, the work examines the 

spheres of management, in which in recent years the highest level of shadowing of the labor market has been observed. For a 

deeper understanding of the problem, the article provides a classification of types of shadow employment and highlights their 

characteristic features. Taking into account the scale of the spread of this phenomenon in the labor market, a list of measures 

is given that, in the author's opinion, will contribute to the legalization of employment of the population, first of all, in problem 

sectors of the economy of Ukraine. 

Keywords: employment, shadowing, nonobservance, legalization, social security. 
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