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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Тінізація економіки існує в усіх країнах світу. Однак 
в період глобалізації економічних відносин вона стала однією з найгостріших 
проблем суспільства. Загальновідомо, що тіньова діяльність негативно впливає 
на економіку будь-якої країни. Окрім того, розвиток тінізації загрожує 
стабільності таких фундаментальних інституцій, як держава та правова система. 
Суспільство сприймає численні правопорушення діючого законодавства в 
економічній сфері як щось звичне, а тому не чинить їм суттєвого опору, тим 
самим, певною мірою, підтримуючи їх. Водночас будь-яка протидія стає досить 
складним завданням: різні форми та напрями тіньової економічної діяльності 
починають взаємодіяти між собою та утворюють єдину, діючу і стабільну 
систему.  

Регулювання ринкової системи з погляду стратегічного соціально-
економічного розвитку передбачає ретельний науковий аналіз проблем 
розростання тіньового сегмента економіки та знаходження шляхів і методів 
його нейтралізації, а в ряді випадків – трансформації. Система господарювання, 
що існує в нинішніх умовах, деформує економіку та підприємницьку 
активність, а в кінцевому підсумку веде до переходу ринкових структур в 
тіньову сферу, знижуючи якісний рівень та ефективність функціонування всієї 
економічної системи. Необхідно розробляти принципово нові підходи до 
детінізації національної економіки, які враховували б не тільки приховані 
соціально-економічні взаємодії, але й реальні можливості держави щодо їх 
регулювання. Подальше ігнорування тінізації призводить переважно до ще 
більшого поширення тіньової економічної системи. Адже, як стохастичність 
ринкових процесів не зникає при вільних формах ринкового господарювання, 
так і тіньовий характер економічних відносин не може бути усунутий сам по 
собі – він лише набуває нових форм. 

Для нинішніх умов економіки України найбільш важливим є вирішення 
проблем деофшоризації, репатріації капіталів, створення комплексу стимулів та 
мотивацій, які б сприяли детінізації значної частки доходів суб’єктів 
господарської діяльності та мінімізації податкових втрат держави. Тому 
детінізація економічної діяльності набуває особливої актуальності. 

Значний внесок у дослідження виміру, оцінки, регулювання різнобічних 
форм прояву тіньової економіки та вирішення проблеми її детінізації зробили 
такі українські та зарубіжні науковці: Р. Августин, А. Базилюк, В. Бородюк, 
З. Варналій, О. Задоя, В. Засанський, М. Карлін, І. Мазур, О. Макара, С. Огреба, 
В. Попович, В. Предборський, Ю. Прилипко, Т. Приходько, Н. Різник, 
Ю. Сафонов, Т. Тищук, О. Турчинов, М. Флейчук, Ю. Харазішвілі, А. Ходжаян, 
І. Швабій, Н. Шелудько, С. Барсукова, Г. Беккер, М. Бокун, Г. Гроссман, 
П. Гутман, А. Ерліх, С. Камерон, А. Каліберда, Д. Кауфман, І. Клямкін, 
Б. Контіні, Т. Корягіна, М. Ласко, Ю. Латов, В. Радаєв, П. Рубін, Е. Сатерленд, 
М. Сесновіц, Е. де Сото, Й. Стопура, Г. Таллок, В. Танзі, Л. Тимофєєв, 
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Л. Турроу, Е. Фейг, Л. Філіпс, Б. Фрей, К. Харт, В. Цуріков, Т. Шеллінг, 
Ф. Шнайдер та інші вчені. 

Недостатній ступінь розробки теоретичних, методологічних та 
концептуальних підходів до проблеми детінізації економіки, складність її 
регулювання на прикладному рівні зумовили вибір теми дослідження, 
підтверджують його актуальність, визначають мету та завдання дисертаційної 
роботи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота містить результати досліджень автора, які є складовими 
науково-дослідних держбюджетних тем: Львівського торговельно-
економічного університету “Трансформація економічного розвитку за умов 
глобалізації” (номер державної реєстрації 0118U000032), у межах виконання 
якої розроблено концепцію детінізації національної економіки; Української 
інженерно-педагогічної академії “Управління стійким розвитком суб’єктів 
господарювання в умовах соціально орієнтованої економіки” (номер державної 
реєстрації 0116U001487), де автором проаналізовано міжнародний досвід та 
сформовані ключові параметри амністії капіталів в кризових умовах 
економічного розвитку України; Національної металургійної академії 
“Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів 
господарювання” (номер державної реєстрації 0116U008360), де автором 
розроблено моделювання оцінки рівня тінізації національної економіки та її 
прогнозування із застосуванням нечіткої логіки; науково-дослідної 
госпрозрахункової теми “Формування та вдосконалення механізму сталого 
розвитку економічних систем” (номер державної реєстрації 0114U006192), у 
межах якої автором запропоновано застосовувати монетарну раціональність як 
пріоритетний критерій при оцінці здійснених правопорушень суб’єктами 
господарської діяльності. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 
розробці теоретико-методологічних засад детінізації економіки України в 
умовах невизначеності та формування на цій основі наукових рекомендацій 
щодо їх практичної реалізації. 

Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність визначення та 
розв’язання сукупності основних завдань роботи: 

- уточнити дефініцію категорій “тіньова економіка” та “детінізація” для 
коректного застосування зазначених термінів; 

- обгрунтувати типологізацію тіньової економіки за критеріальними 
ознаками задля уникнення дублювання і надмірної деталізації компонент; 

- виявити ключові детермінанти, форми прояву, властивості та наслідки 
впливу тінізації на офіційний сегмент національної економіки; 

- з’ясувати теоретико-методологічні основи функціонування тіньової 
економіки з метою формування ефективної системи детінізації в умовах 
невизначеності; 

- систематизувати та здійснити критичний аналіз методів оцінки обсягів 
тіньової економіки з метою їх удосконалення; 
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- проаналізувати вплив визначальних детермінант на рівень тінізації та 
масштаби її поширення в Україні; 

- розробити ефективну методику оцінювання обсягів тінізації економіки 
України для її застосування з метою прогнозування; 

- виявити тенденції та оцінити ступінь тінізації для встановлення рівня 
загроз безпеці національної економіки; 

- розробити концепцію протидії тінізації економіки України в умовах 
невизначеності як складової державної політики та механізм її реалізації; 

- запропонувати сукупність заходів та інструментів регуляторної політики 
детінізації економіки для прийняття управлінських рішень; 

- окреслити ефективні превентивні вектори та важелі деофшоризації 
економіки України; 

- дослідити міжнародний досвід репатріації капіталів з метою 
встановлення можливостей його застосування в національних умовах; 

- обгрунтувати пріоритетні мотиви та стимули детінізації національного 
ринку праці; 

- запропонувати напрями та інструментарій реформування податкової 
системи з метою детінізації економіки України. 

Об’єктом дослідження є процес детінізації економіки. 
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та прикладні засади 

функціонування тіньового сегменту національної економіки та його детінізації 
в умовах невизначеності. 

Методи дослідження. В основу методології роботи покладено системний 
та діалектичний підходи, загальнонаукові та фундаментальні положення і 
принципи неоінституціоналізму, економічної теорії правопорушень, теорії 
нечіткої логіки, елементи теорій інформаційної економіки та трансакційних 
витрат. 

Для досягнення поставленої мети та вирішення поставлених завдань у 
роботі використані загальнонаукові і спеціальні методи пізнання явищ та 
процесів у сегменті тіньової економіки: історико-логічний – при дослідженні 
передумов виникнення, причин функціонування та еволюції поглядів на тіньову 
економіку (розділ 1, п. 1.1, п. 1.3); наукової абстракції та конкретизації – при 
формуванні понятійно-категоріального апарату наукового дослідження 
(розділ 1, п. 1.1, п. 1.4, розділ 5, п. 5.1); синтезу та аналізу – для визначення 
сутності та змісту тіньової економіки, методів її оцінки (розділ 1, п. 1.1, п. 1.2; 
розділ 3, п. 3.1, п. 3.2); теоретичного узагальнення – для визначення основ 
функціонування тіньової економіки (розділ 2, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3) та 
формування висновків дослідження; групування – для класифікації методів 
оцінки обсягів тіньової економіки (розділ 3, п. 3.1); порівняльного аналізу – при 
дослідженні тенденцій та оцінки обсягів тіньової економіки на міжнародному 
рівні (розділ 4, п. 4.1, п. 4.3); кореляційного аналізу – при встановленні тісноти 
зв’язку між детермінантами та масштабами тінізації на макрорівні (розділ 4, 
п. 4.1); моделювання – для розрахунку обсягів тіньової економіки України та 
прогнозування можливостей їх зниження в умовах невизначеності (розділ 3, 
п. 3.4; розділ 4, п. 4.2); статистичні методи – для обробки інформаційних 
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даних при оцінці рівня тінізації економіки на національному та міжнародному 
рівнях (розділ 4, п. 4.1); експертних оцінок – для формування лінгвістичних 
правил бази знань економіко-математичних моделей (розділ 4, п. 4.2); 
методичні прийоми табличного та графічного подання – для наочного 
відображення результатів дослідження (розділ 4, п. 4.1, п. 4.3; розділ 5, п. 5.1, 
п. 5.2, п. 5.5); індукції та дедукції – для узагальнення зарубіжного досвіду при 
впровадженні амністії капіталів та введенні загальнообов’язкової 
накопичувальної пенсійної системи (розділ 5, п. 5.3, п. 5.4). 

Інформаційно-фактологічною базою дослідження є: законодавчі та 
нормативні акти України з питань детінізації економіки; аналітичні матеріали 
офіційних сайтів провідних міжнародних організацій, Національного банку 
України, Кабінету Міністрів України; монографії та інші наукові праці 
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з проблематики дослідження; 
матеріали Державної служби статистики України; аналітичні розрахунки 
автора, виконані у процесі дослідження; інтернет-ресурси.  

Наукова новизна отриманих результатів, теоретико-методологічних 
узагальнень та системного дослідження концептуальних засад детінізації 
національної економіки полягає у такому: 

вперше: 
- підтверджено наукову гіпотезу щодо детінізації національної економіки 

в умовах інформаційної, поведінкової та прогнозної невизначеності на 
концептуальних засадах використання позитивних аспектів соціально-
економічного впливу тінізації, спрямовані на часткову легалізацію прихованих 
явищ та процесів трансформаційного і кризового періодів; це дає змогу 
залучати додаткові ресурси на потреби загального зростання офіційного 
сегменту у разі реалізації низки комплексних заходів, які оптимізують обсяги 
тіньової економіки та її структуру; 

- обгрунтовано необхідність застосування сукупності регуляторних 
заходів державної політики детінізації економіки, спрямованих на створення 
сприятливого інституційного середовища для візуалізації системи економічних 
відносин за напрямами: трансформації трансфертного ціноутворення, реалізації 
амністії капіталів, підвищення ефективності реформування податкової системи, 
стимулювання детінізації національного ринку праці шляхом запровадження 
загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи та запропоновано 
уточнення до системи інструментів макроекономічного регулювання; 

- розроблено й комплексно застосовано нейро-нечіткі технології 
адаптивно-імітаційного моделювання та прогнозування обсягів тінізації 
економіки України на макрорівні із використанням якісних оцінок та кількісних 
статистичних параметрів, що грунтуються на попередньо проведеному 
теоретичному і кореляційному аналізуванні регуляторно-правових, фіскальних 
і монетарних детермінант, внаслідок чого підтверджено можливості досягнення 
результатів впровадження концепції детінізації та дає змогу підвищити якість 
ухвалених управлінських рішень; 
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удосконалено: 
- теоретико-методологічні засади дослідження тіньової економіки в 

умовах невизначеності, що базуються, на відміну від неокласицизму, на більш 
реалістичних постулатах неоінституціональної парадигми: опортуністичної 
поведінки економічних агентів, обмеженої раціональності, асиметрії та 
неповноти інформації, мінімізації трансакційних витрат; 

- методику кількісного оцінювання рівня тінізації економіки, що 
грунтується на застосуванні комбінованого підходу, який поєднує елементи 
каузального та інших монетарних методів із моделюванням; це дає змогу 
частково нівелювати суттєві недоліки низки непрямих оціночних методів 
макрорівня та відсутність єдиної методики розрахунків, оскільки при оцінці 
параметрів тіньової економіки, як складної системи, неможливо коректно 
застосувати прості методи та способи розрахунку; 

- важелі правового регулювання детінізації економіки, які дозволяють 
розробити низку пропозицій в напрямку удосконалення чинної нормативно-
законодавчої бази України, що сприятиме розвитку правових основ детінізації 
та стимулюватиме поліпшення умов функціонування офіційної економіки, 
зокрема: прийняття окремих Законів “Про трансфертне ціноутворення” та 
“Амністію капіталів”, створення Вищого податкового суду; 

- комплексну характеристику прихованої (“сірої”) та підпільної (“чорної”) 
економіки за сукупністю ключових ознак порівняння: цілями, способами та 
засобами тінізації, що дозволило виокремити та диференціювати наслідки 
їхнього впливу на офіційний сегмент національної економіки; 

- понятійно-категоріальний апарат в частині дефініційного застосування 
категорій “тіньова економіка” / “неформальна економіка” шляхом встановлення 
спільного, за “прихованою” складовою, та відмінного за кримінальною 
компонентою і “реципрокними” відносинами, що дозволяє чітко розмежувати 
ці терміни та обмежити хаотичність їх використання в наукових дослідженнях; 

набули подальшого розвитку: 
- методологічні основи функціонування тіньової економічної системи на 

макрорівні (виявлення причин, форм прояву, специфічних функцій, негативних 
та позитивних наслідків впливу на офіційний сегмент національної економіки; 
обґрунтування принципів, засобів та інструментів детінізації економіки); 

- методологія системи національних рахунків на основі обгрунтування та 
доведення необхідності врахування тіньової діяльності сектору прихованої 
економіки у показник “ВВП” шляхом спеціального виокремлення та 
диференційованого представлення, що дозволяє отримати об’єктивну та 
достовірну інформацію про соціально-економічні процеси в країні; 

- пропозиції щодо імплементації у національну практику засобів та 
інструментів державної регуляторної політики на основі світового досвіду 
протидії тінізації економіки, зокрема: запровадження комплексу правил BEPS, 
обмін інформаційними базами даних між фінансовими органами країн, надання 
державних гарантій щодо амністії капіталів, створення єдиної спецслужби 
фінансових розслідувань; 
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- економічна теорія правопорушень, шляхом її адаптації до прихованого 
сектору тіньової економіки, обгрунтування неможливості універсального 
застосування принципу монетарного раціоналізму та доведення необхідності 
стримування корисливих правопорушень на оптимальному рівні за критерієм 
мінімізації загальних витрат; 

- типологізація інтегрованої категорії “тіньова економіка” шляхом 
структурування за двома агрегованими секторами: прихованою та підпільною 
економікою, що на відміну від існуючих підходів дозволяє уникнути 
часткового дублювання та надмірної деталізації компонент, а також умовно 
розмежувати їх; 

- класифікація методів оцінки обсягів тіньової економіки, основу якої 
складає систематизація методів макрорівня за охопленням об’єкта дослідження 
із використанням агрегованих показників за трьома групами: монетарною, 
балансовою та спеціальною, серед яких виокремлено нейро-нечітке 
моделювання. 

Практичне значення отриманих результатів. Науково-теоретичні, 
практичні розробки та пропозиції у дисертаційній роботі узагальнено до 
вигляду науково-прикладних положень та теоретико-методологічних 
рекомендацій щодо детінізації економіки України при підготовці законодавчих 
проектів та нормативних актів для реалізації антикризової політики держави та 
регулювання довгострокового економічного розвитку. 

Пропозиції трансформації трансфертного ціноутворення, викладені в 
дисертаційній роботі, враховані Комітетом з питань фінансів, податкової та 
митної політики Верховної Ради України при роботі з удосконалення 
нормативно-правової бази (довідка №09-573 від 04.09.2019 року). 

Концептуальні положення та інструменти детінізації економіки знайшли 
практичне застосування у діяльності Луцької міської ради під час підготовки 
пропозицій відносно удосконалення методології формування ефективної 
стратегії розвитку міста Луцька на період до 2020 року та підвищення 
ефективності детінізації економіки регіону з метою зростання податкових 
надходжень (довідка №1.1-17/7635 від 11.12.2017 року). 

Наукові напрацювання та отримані результати прийнято до впровадження 
державною науковою установою “Інститут освітньої аналітики” для 
вдосконалення аналітичного інструментарію, обгрунтування напрямів та 
методів реалізації контролю при фінансуванні освіти (довідка №64 від 
18.10.2017 року). 

Методика контролінгу контрагентів, спрямована на недопущення 
тіньових господарських операцій та схем фіктивного відшкодування ПДВ, 
впроваджена у діяльність підприємства “Трек-Захід” (довідка №17 від 
19.04.2019 року). 

Основні теоретико-методологічні положення, наведені у дисертаційній 
роботі, використано у навчальному процесі Львівського торговельно-
економічного університету при викладанні навчальних дисциплін “Глобальна 
економіка” та “Макроекономіка” (довідка №82/16 від 13.11.2018 року), а також 
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Луцького інституту ВМУРоЛ “Україна” при викладанні дисциплін 
“Національна економіка” та “Фінанси” (довідка від 14.06.2019 року). 

Особистий внесок здобувача. Концептуальні положення дисертаційної 
роботи, висновки, пропозиції та рекомендації, які виносяться на захист, є 
результатом наукового пошуку здобувача. З наукових праць, опублікованих у 
співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї, які отримані автором 
особисто, про що вказано у переліку наукових праць. У цій роботі матеріали та 
висновки кандидатської дисертації не використовувались.  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та 
методологічні положення, результати дисертаційної роботи доповідалися та 
схвалені на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях 
та семінарах, зокрема: “Актуальные вопросы экономических наук” (21 лютого 
2013 року, м. Новосибірськ, Росія); “Проблеми формування та реалізації 
конкурентної політики” (19-20 вересня 2013 року, м. Львів, “Львівська 
політехніка”); “Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку 
та економічної безпеки” (21-22 лютого 2014 року, Чернігів, ЧДТУ); “Актуальні 
проблеми і перспективи розвитку економіки України” (7-8 березня 2014 року, 
м. Ужгород, УНУ); “Экономическая теория в ХХІ веке: поиск эффективных 
механизмов хозяйствования” (23-24 жовтня 2014 року, м. Новополоцьк, 
Білорусія); “Перспективные вопросы экономики и управления” (25 квітня 
2015 року, м. Відень, Австрія); “Перспективи розвитку економіки України: 
теорія, методологія, практика” (25-26 травня 2015 року, м. Луцьк, СНУ ім. Лесі 
Українки); “Структурні трансформації національних економік в глобальному 
вимірі” (6 листопада 2015 року, м. Миколаїв, МНУ ім. В. О. Сухомлинського); 
“Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика” 
(25-26 травня 2016 року, м. Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки); “Актуальные 
вопросы современной науки” (24 лютого 2017 року, м. Taунтон, США); 
“Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики” (22-23 березня 
2017 року, м. Мукачево, МДУ); “Теорія та практика менеджменту безпеки” 
(18 травня 2017 року, м. Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки); “Перспективи 
розвитку економіки України: теорія, методологія, практика” (24-25 травня 
2017 року, м. Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки); “Теорія та практика менеджменту 
безпеки” (16 травня 2018 року, м. Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки); 
“Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика” 
(23-24 травня 2018 року, м. Луцьк,  СНУ ім. Лесі Українки); “Актуальні 
питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі” (30 березня 
2019 року, м. Полтава, Центр фінансово-економічних досліджень). 

Публікації. Основні наукові положення та результати досліджень за 
темою дисертаційної роботи опубліковані в 45 наукових публікаціях. Загальний 
обсяг, що належить автору, становить 42,3 ум.-друк. арк., серед них: одна 
одноосібна та три колективні монографії; 23 статті у наукових фахових 
виданнях (в т.ч. 2 у співавторстві), з яких 13 включені до міжнародних 
наукометричних баз, в т.ч. 2 статті у міжнародній наукометричній базі 
“SciVerse Scopus”; 2 статті в збірниках наукових праць видань іноземних 
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держав; 2 публікації в нефахових виданнях; 14 публікацій за матеріалами 
науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 
п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 414 найменувань на 38 
сторінках, 22 додатків на 52 сторінках. Загальний обсяг дисертації складає 449 
сторінок. Основний зміст роботи викладено на 358 сторінках. Робота містить 26 
таблиць та 44 рисунки.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ   

 
У вступі розкрито актуальність теми дослідження, визначено її мету та 

основні завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; вказано зв’язок із 
науковими програмами, планами, темами; сформульовано наукову новизну; 
висвітлено апробацію та практичне значення результатів. 

У першому розділі “Визначальна характеристика тіньової економіки 
та її сегментів” розкрито ретроспективу та термінологічний аспект категорії 
“тіньова економіка”, наведено її типологізацію за секторальним підходом, 
досліджено передумови виникнення та детермінанти поширення тіньової 
економіки, системні характеристики тіньової економіки та її компонентів. 

Тіньова економіка розглядається як кількісна, так і якісна категорія. Її 
визначення базується на удосконаленні та синтезі дефініцій інших авторів і 
охоплює три найістотніших критерії: правовий, статистичний та податковий. 
Тіньова економіка – складне системне явище, що не контролюється і (або) не 
регулюється законодавством та договірними відносинами, представлене 
соціально-економічною діяльністю суб’єктів господарювання, трансакції яких 
приховуються від оподаткування та (або) не обліковуються статистикою.  

Тіньова економіка виникла в епоху зародження товарно-грошових 
відносин; її становлення пов’язане із формалізацією заборон та обмежень у 
вигляді законодавчих норм і правил державних форм цивілізацій. Як глобально 
історичний феномен тіньова економіка притаманна будь-яким країнам та 
ієрархічним рівням на всіх етапах розвитку суспільства. Латентний характер 
тінізації властивий ринковим, трансформаційним та плановим типам 
господарювання на всіх ієрархічних рівнях економіки. Тінізація економічних 
процесів та явищ має як об’єктивне походження, обумовлене перманентною 
недосконалістю ринкового господарства, так і суб’єктивне: більшість 
економічних агентів обирають тіньовий сектор через те, що наявні формальні 
інститути не відповідають їхнім мотивам та потребам. Ідеальної економіки, як 
досконалої системи, фактично не існує. Тіньова економіка як комплексне явище 
із численними різновидами – невід’ємна компонента економічної системи. 

Основні причини виникнення тіньової економіки є різнотипними та 
полісистемними, що зумовлює необхідність застосування комплексного 
підходу в дослідженнях. До ключових універсальних детермінант тінізації 
відносяться:  

- надмірне державне регулювання економічних процесів та явищ; 
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- соціальні деформації суспільства (високий рівень безробіття, відсутність 
довіри до держави, маргіналізація верств населення); 

- неадекватність чинної правової системи та недоліки застосування 
законодавства (неможливість дотримання окремих діючих норм та правил); 

- домінування специфічного впливу культурологічних чинників (релігії, 
ментальності); 

- перманентні вади політичної системи (протекціонізм та лобіювання); 
- всеохоплююча корупція суспільства; 
- виклики глобальної трансформації світової економіки; 
- інші інституціональні фактори (традиції, звичаї, освіта). 
Оскільки в будь-яких країнах наявний “природний рівень” обсягів 

тіньової економіки, її неможливо повністю ліквідувати. На рівні окремої 
держави чи регіону форми прояву тінізації економіки визначаються 
національною специфікою її формування та функціонування. З погляду 
економічної безпеки держави, кримінальну складову тіньової економіки 
намагаються мінімізувати, тоді як інші її елементи – легалізувати.  

На рис. 1 подана типологізація тіньової економіки та її взаємозв’язки  з 
іншими секторами. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема типологізації тіньової економіки та взаємозв’язки із іншими 
секторами економіки (розроблено автором). 
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До агрегованих структурних компонентів при типологізації тіньової 
економіки  відносимо приховану та підпільну економіку. Прихована (“сіра”) 
економіка – легітимна, зареєстрована діяльність суб’єктів господарювання 
щодо виробництва та реалізації звичних товарів чи послуг, яка (частково) не 
враховується статистикою, не контролюється та (або) не оподатковується 
(частково) державними органами. Підпільна (“чорна”) економіка – кримінальна 
діяльність суб’єктів господарювання щодо виробництва та реалізації 
заборонених товарів чи послуг, яка не підлягає реєстрації і контролю та не 
оподатковується. В табл. 1 наведено порівняння характеристик прихованого та 
підпільного секторів тіньової економіки. 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз ключових характеристик секторів тіньової 

економіки (розроблено автором) 
Ознаки 

порівняння 
Характеристика секторів тіньової економіки 

Прихована (“сіра”) економіка 
 

Підпільна (“чорна”) економіка 

1. Анонімність Часткова / повна Повна 
2. Статистична ознака Частково (повністю) 

реєструється та обліковується 
Реєстрація та статистичний 
облік відсутні 

3. Правова 
формалізація 

Позаправові та протиправні 
механізми реалізації 
легітимних товарів та послуг 

Кримінальна діяльність щодо 
реалізації забороненої 
продукції 

 
4. Оподаткування 

Частково здійснюється із 
застосуванням можливостей 
ухилення 

Відсутнє; уникнення 
оподаткування  

5. Контрольованість Частково контролюється Не контролюється 
6. Регульованість Є об’єктом регулювання з 

боку держави 
Опосередковане регулювання 

7. Конкурентна ознака Схильність до олігопольних 
утворень 

Монопольна сутність 

8. Ступінь охоплення 
суспільних сфер 

Масове охоплення Фрагментарне охоплення 

9. Домінуюча сфера 
діяльності 

Торгово-посередницька 
діяльність та матеріальне 
виробництво 

Торгово-посередницька та 
зовнішньо-економічна 
діяльність 

10. Строковість та 
періодичність 

Постійне, переважно 
довготривале функціонування 

Непостійне, короткострокове 
функціонування 

11. Використання 
трудових ресурсів 

Можлива як формальна, так і 
неформальна зайнятість 

Нелегітимна зайнятість 

12. Економічна безпека  Загроза для національної 
економіки 

Небезпека для національної 
економіки 

 
В реальній практиці неможливо провести ізоляційну межу між 

антагоністичними сегментами офіційної та тіньової економіки, до домінуючих 
характеристик якої належать латентність, адаптивність, структурованість, 
дуалістичність, емерджентність, здатність до самоорганізації, селективне 
ігнорування законодавства, стохастичність розвитку.  
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Тіньові та формальні інститути є частковими субтитутами відносно один 
одного. Тіньова економіка завжди та всюди виступає опонентом формальної 
системи, але антиподом до офіційної економіки є лише підпільна (кримінальна) 
частина. Тіньова економіка та офіційна активно взаємодіють і не існують як 
паралельні реальності. У кризові та трансформаційні періоди прихований 
сектор тінізації виконує переважно стабілізаційну та стимулюючу функції щодо 
всієї національної економіки. Однак, у довгостроковій перспективі тимчасові 
переваги тіньового сегменту нівелюються негативними наслідками впливу на 
економічне зростання. Результуючий вплив тіньової діяльності на розвиток 
всього суспільства суперечливий та неоднозначний і залежить, насамперед, від 
масштабів поширення та структури тіньової економіки. 

У другому розділі “Теоретичні основи функціонування тіньової 
економіки” наведено теоретико-методологічні засади неокласичної та 
неоінституціональної парадигми в контексті дослідження тіньової економіки в 
умовах невизначеності; розкрито сутність економічної теорії правопорушень та 
модифіковано її методологічні положення щодо прихованого сектору тінізації; 
досліджено економічний підхід до оптимізації рівня правопорушень та їх 
стримування. 

Тіньовий сегмент ринкової системи функціонує згідно об’єктивних 
законів економіки. Систематизація та узагальнення теоретико-методологічних 
засад сучасного мейнстриму дозволяє застосовувати універсальні теоретичні 
положення із відповідною модифікацією до тіньового сегменту ринкової 
системи, функціонування якого підпорядковується об’єктивним економічним 
законам. Закономірності взаємодії попиту та пропозиції, вплив конкуренції та 
трансакційних витрат на максимізацію прибутку і очікуваної корисності, 
раціональний вибір суб’єктів принципово однакові як в офіційній, так і в 
тіньовій економіці, що обумовлює можливість застосування одного і того ж 
теоретичного апарату. На відміну від неокласичної теорії, методологія 
неоінстиціональної парадигми крізь призму тіньової економіки базується на 
таких положеннях: відмова від ідеї абсолютної раціональності ринкових 
суб’єктів на користь принципу обмеженої раціональності; враховується 
неповнота, недосконалість та асиметричність інформації; заперечення 
ідеальності ринкової системи за рахунок домінування трансакційних витрат; 
визнається існування опортуністичної поведінки економічних агентів, що 
пов’язана із порушенням інституціональних правил та процедур, як у явних 
формах прояву (обман, крадіжки, шахрайство), так і в прихованих 
(недобросовісна конкуренція, некоректне тлумачення договірних зобов’язань, 
використання схем податкової оптимізації). 

В контексті дослідження тінізації економіки акцентовано увагу на трьох 
базових аспектах ситуацій невизначеності: інформаційному, поведінковому та 
прогнозному. Невизначеність виникає під час взаємодії суб’єктів із 
несумісними цілями, що призводить до вибору непередбачуваних рішень і 
реакції на них. Вагомою причиною невизначеності є також цілеспрямована 
зумисна протидія з боку інших економічних суб’єктів, яка проявляється 
конфліктом інтересів (партнерів, конкурентів, органів державної влади). Рівень 
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невизначеності особливо зростає при несистемних, часто супепречливих змінах 
формальних правил і норм, що призводить до виникнення нових неофіційних 
явищ та процесів під час взаємодії економічних агентів. Забезпечити часткове 
зниження рівня невизначеності можливо шляхом розвитку інституцій, 
збиранням та обробкою необхідної інформації, розробкою імітаційних 
прогнозних моделей, адекватних до наявних ситуацій. Невизначеність можливо 
оцінити наближено із застосуванням не тільки кількісних, а й якісних 
параметрів, заданих у нечіткій формі. 

У неоінституціональному напрямі виокремлено спеціальну теорію 
“злочинності та покарань”, головна цінність якої – можливість застосування 
економічного підходу для аналізу тіньової діяльності суб’єктів як на мікро-, так 
і макрорівні, що базується на дотриманні принципу “правопорушення не 
окуповується”: величина ймовірних втрат від очікуваного покарання повинна 
перевищувати позитивний економічний ефект правопорушення.  

Фактично правопорушення в економіці можливо тлумачити як 
специфічний тип підприємництва, що володіє двома базовими ознаками: 
величиною очікуваної прибутковості та його волатильністю. Вартісні 
показники використовуються як універсальні критерії економічного аналізу та 
оцінювання вигоди. Методика монетарного еквіваленту при оцінюванні вигод 
на основі економічного підходу більш придатна для прихованого 
(напівлегального) сектору тінізації, ніж для підпільного (кримінального). 
Застосування монетарного критерію при оцінюванні вигод не викликає 
заперечень лише стосовно корисливих правопорушень. Критерії прийняття 
рішень формують, принаймні, двовимірну площину: “вигідно – невигідно”, 
“прийнятно – неприйнятно”. Такий підхід потребує мультидисциплінарної 
оцінки для кримінальної сфери, але цілком самодостатній та доречний у разі 
застосування щодо економічного аналізу правопорушень. 

З метою зниження “прибутковості” будь-яких правопорушень, існує 
система покарань – своєрідний податок з боку держави, що намагається 
контролювати та здійснювати регулятивний вплив на зростання сукупних 
витрат незаконної діяльності. Перевагами штрафних санкцій порівняно із 
іншими видами покарань є досягнення компенсаційного ефекту та зменшення 
рівня бюджетних витрат на функціонування пенітенціарної системи. Тому у 
судовій практиці доцільно більш активно застосовувати штрафи як 
альтернативу позбавлення волі, з акцентом на відшкодування завданих збитків. 
При реалізації інших варіацій покарання їхній монетарний еквівалент має бути 
співставним із величиною фінансових санкцій для уникнення асиметрії між 
штрафами та позбавленням волі. Ступінь правопорушення та суворість 
покарання слід вимірювати в однакових одиницях. Тобто правопорушенню, не 
спрямованому проти особистості, має відповідати покарання, не пов’язане з 
позбавленням волі. 

З позицій економічного підходу теорії правопорушень пріоритетність 
детінізації національної економіки полягає не в намаганні ліквідації тіньового 
сегменту, а його стримуванні на прийнятно-оптимальному рівні. Повна 
легалізація економіки не завжди є вигідною справою не тільки для 
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безпосередніх учасників тіньової діяльності, а й для самої держави, що 
доведено окремими дослідниками на теоретичному рівні. Існує певний 
оптимальний рівень, який дозволяє мінімізувати як прямі сукупні втрати від 
здійснених правопорушень, так і супутні загальні витрати щодо їх уникнення. 
Тому слід уникати небажаних крайніх варіантів, оскільки відхилення в будь-
який бік призводить або до зростання обсягів тінізації, або до неадекватного 
збільшення загальних державних витрат. Стан оптимуму не статичний і 
залежить від оцінювання небезпечності тіньової діяльності та потребує 
дотримання певного збалансування вигод і витрат з боку держави. Контроль та 
регулювання тіньових процесів є високовартісними, тому оптимальний обсяг 
економічних правопорушень не може наближатися до нульового рівня. 
Загальна кількість правопорушень та сумарна величина державних витрат 
істотно залежать від специфіки національної економіки кожної країни та 
суттєво диференційовані за суб’єктами правопорушень. Національні органи 
країни можуть опосередковано регулювати рівень тінізації економіки за 
рахунок формування державної політики щодо мінімізації втрат суспільства від 
правопорушень та аллокації бюджетних ресурсів на правоохоронну систему. 
Водночас, емпіричний світовий досвід засвідчує, що в умовах ризику 
ймовірність виявлення правопорушень має більший стримуючий ефект ніж 
міра покарання суб’єктів, а рівень невизначеності цих показників регулюється 
державною політикою детінізації економіки. 

Дотримання базових принципів економічної теорії правопорушень 
(несамоокупності та оптимальності) у сукупності з іншими методологічними 
принципами та одночасним створенням порівняно більш вигідних умов 
господарської діяльності в офіційному сегменті є необхідною умовою 
детінізації економіки України. Реалізація концепції детінізації потребує 
розробки системи комплексних заходів, які б сприяли недопущенню 
правопорушень. Водночас регулятивні механізми детінізації економіки 
потребують їх адаптації до національної специфіки окремої країни. 

У третьому розділі “Методологія та методика оцінки обсягів тінізації 
економіки” виявлено методологічні проблеми оцінювання рівня тінізації 
економіки, здійснено критичний аналіз методик розрахунку групи монетарних, 
балансових та спеціальних методів; проведено класифікацію методів оцінки 
обсягів тінізації економіки; розроблено методику оцінювання масштабів 
тінізації економіки на основі нейро-нечітких технологій. 

У процесі оцінювання рівня тінізації економіки найбільші проблеми 
мають інформаційне походження, оскільки основні труднощі пов’язані із 
отриманням достовірних даних. Якщо необхідна статистична інформація – 
відсутня, то варто надати пріоритетності стохастичним оцінкам, які 
грунтуються на певних припущеннях. 

В реальній практиці переважної більшості країн (в т.ч. України), у зв’язку 
з проблемами статистичної оцінки та відсутністю єдиної методики розрахунку, 
тіньова економіка не включається в загальні обсяги офіційного ВВП. 
Державний комітет статистики України використовує категорію “економіка, що 
не спостерігається” на основі класифікації Євростату та ОЕСР. При цьому 
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категорія “тіньова економіка” не включає кримінальну складову. Відповідно 
такий підхід не дозволяє досягнути співставності даних. В методології системи 
національних рахунків варто відображати повний спектр тіньової діяльності (в 
тому числі існуючого нелегального виробництва) шляхом спеціального 
виокремлення та диференційованого представлення через додаткові поправки. 
В офіційний статистичний показник ВВП необхідно включати тільки обсяги 
прихованої компоненти тіньової економіки. Такий підхід не суперечить 
рекомендаціям міжнародних організацій та не спотворюватиме співставність 
статистичних даних як в часі, так і між країнами. 

Не існує спільного погляду на загальновизнану єдину методику виміру 
параметрів тіньової економіки та відсутній універсальний метод, який би 
задовільняв вимоги найбільш точних розрахунків. При співставленні кінцевих 
результатів обчислень непрямі макроекономічні методи призводять переважно 
до завищених оцінок, тоді як прямі – до занижених. Звідси виникає два типи 
системних похибок: переоцінка параметрів тінізації та її недооцінка; проте, 
внаслідок різноспрямованості такі оціночні зміщення частково нейтралізують 
одне одного. Об’єктивно, застосування будь-яких методів завжди матиме 
умовний характер, оскільки дає наближені ймовірні обсяги тіньової економіки 
та її динаміки, а також суттєві розбіжності при оцінюванні абсолютних розмірів 
тінізації. Вибір адекватних методів оцінювання масштабів тінізації економіки 
обумовлений національною специфікою країни, метою дослідження та 
залежить від конкретної ситуації.  

Неможливість повного охоплення масштабів тінізації економіки, 
призвела до необхідності та популярності застосування непрямих методик 
оцінки. Найбільше поширення отримали непрямі макроекономічні методи, які 
мають ряд переваг порівняно із прямими методами мікрорівня: оптимальніші за 
вартістю, ширші за потенційними можливостями, більш репрезентативні та 
дозволяють точніше оцінити обсяги тіньової економіки. Методам 
макроекономічного рівня притаманна суттєва багатогранність та різнотипність 
існуючих методик та підходів. На макрорівні для розрахунку використовуються 
переважно агреговані показники офіційної статистики, інформація фінансових 
та фіскальних органів, НБУ. До них відносяться методи монетарної та 
балансової груп, спеціальні методи, які базуються на непрямих оцінках 
тіньових явищ і процесів, а також їх комбінування та комплексне поєднання. 

Серед країн із розвиненою фінансовою системою широке 
розповсюдження отримала група монетарних методів оцінки обсягів тіньової 
економіки. Монетарні методи є непрямою кількісною оцінкою масштабів 
поширення тіньової економіки, що базується на ідеї переважного використання 
готівки (на відміну від домінування безготівкових розрахунків офіційного 
сегмента) між суб’єктами господарювання на рівні фінансових трансакцій. 
Тіньові аспекти аналізуються із врахуванням специфіки попиту на готівкові 
кошти, особливостей обороту та форм використання грошових агрегатів. Ці 
методи коректні для країн із розвиненою ринковою економікою, яким 
притаманні відносно сталі пропорції грошового обігу та стабільна система 
оподаткування. Хоча економічна система України не є стабільною (особливо її 
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податкова складова), проте загалом відповідає ринковому статусу, а базові 
приватизаційні процеси та становлення банківської системи в основному 
завершені. Тому застосування монетарних методів для оцінки тіньового 
сегменту національної економіки є допустимим, оскільки дозволяє здійснювати 
коректне порівняння із іншими країнами на міжнародному рівні. Також 
доцільно використовувати монетарні методи як одну із можливих складових 
інтегрованої методики оцінювання тінізації на макрорівні. 

Балансовий підхід до оцінки параметрів тінізації економіки об’єднує 
окрему групу методів: порівняння доходів та витрат, товарних потоків, 
споживання економічних ресурсів. Зміст балансового підходу полягає у 
виявленні розбіжностей між офіційними статистичними даними шляхом 
співставлення взаємопов’язаних макропоказників, які характеризують однакове 
економічне явище на основі незалежних інформаційних джерел, або на базі 
альтернативних методик вимірювання тіньової економіки різними способами. 
Чим більше взаємопов’язаних параметрів порівнюється між собою, тим вища 
якість отриманих результатів.  

До спеціальної групи методів оцінки тіньової економіки макрорівня 
відноситься група методів моделювання оцінки тіньової економіки, сутність яких 
полягає у встановленні невідповідностей між агрегованими макроекономічними 
показниками, що формуються шляхом різних алгоритмів на основі первинної 
інформації. Зазначена група комплексно поєднує ряд методів, що базуються 
одночасно на різних методиках обчислення розмірів тінізації економіки. 

При класифікації методів оцінювання обсягів тіньової економіки у 
спеціальній групі виокремлено метод “нейро-нечітке моделювання”, що дає 
змогу оцінювати рівень тінізації економіки шляхом врахування впливу 
детермінант у кількісному вигляді із окремими показниками, вираженими у 
якісній формі. Використання нечітких технологій дає можливість здійснювати 
моделювання фактично будь-яких різнотипних систем та дозволяє вирішувати 
завдання, які не реалізуються іншими методами. Загалом нечіткі моделі 
генерують наближені результати із прийнятною точністю, дозволяють 
проводити аналіз, оцінку та прогнозування агрегованих показників на 
макроекономічному рівні та є ефективним методом відображення нелінійних 
залежностей у складних системах. Цей тип моделювання необхідно 
застосовувати, насамперед, для ідентифікації складних фінансово-економічних 
систем, які функціонують за суттєвої невизначеності, що обумовлена такими 
ознаками: неповною інформативністю; нечіткістю, заданою в т.ч. якісними 
показниками; при незначному обсягу бази даних чи навіть відсутності 
повноцінної статистики. Інструментарій нечіткої логіки – зручний засіб 
формалізації каузальних взаємозв’язків між пояснюючими детермінантами та 
залежними змінними у вигляді описових правил бази знань, представленої у 
лінгвістичній формі. Тому нечіткі технології моделювання необхідно 
розглядати як елемент загального механізму детінізації економіки. 

Остаточні дані щодо масштабів тіньової економіки за кожним із методів 
залежно від періоду дослідження можуть відрізнятися від одного до кількох 
десятків відсотків відносно офіційного ВВП країни. З метою нівелювання 
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розбіжностей за обраними методами розраховується інтегральний індекс рівня 
тінізації економіки. Згідно цієї методики припускається, що структури 
офіційного та тіньового ВВП приймаються як однорідні, що може 
спотворювати кінцеві результати. Одночасно враховується стабільність оцінок 
за попередні аналітичні періоди: вплив певного методу на інтегральний 
показник мінімізується за умови отримання волатильних рівнів тінізації 
економіки протягом попередніх 5 років; відповідно, чим більш стабільні 
результати за окремим методом, тим вагоміша його значимість. 

Загалом макроекономічним методам властиві такі спільні недоліки: 
методики виміру масштабів тінізації економіки базуються переважно на 
спрощених передумовах, що потенційно може призводити до значних похибок; 
результати розрахунків не стабільні, а незначна зміна вхідних показників часто 
призводить до суттєвої варіативності кінцевих оцінок; переважна більшість 
методів за своєю сутністю має вагомі обмеження у практичному застосуванні, 
оскільки базуються на домінуванні одного чи кількох показників. Зокрема, 
методам, що грунтуються на аналізі ринку праці, характерні заниження даних 
щодо випуску продукції та фактичної чисельності працюючих; у свою чергу 
ресурсний метод коректно застосовується тільки у виробничій сфері, а надмірні 
витрати електроенергії зумовлені не стільки зростанням частки тінізації 
економіки, скільки пов’язані з її неефективним, затратним використанням; 
кількість збиткових підприємств – досить часто штучний показник. 
Монетарний підхід може застосовуватися лише за умови розвинутих грошових 
відносин у країні. Моделювання як метод оцінки обсягів тіньової економіки на 
рівні окремої країни є найбільш перспективним у прикладному аспекті за умови 
застосування також інших методів, що дасть змогу посилити позитивні 
характеристики такого підходу та нівелювати негативні. 

Суттєва диференціація застосовуваних у практиці методів свідчить про 
відсутність єдиної методики кількісної оцінки обсягів тінізації та критеріїв 
достовірності результатів. Критичний аналіз методів оцінювання обсягів 
тіньової економіки доводить доцільність та необхідність їхнього комбінування 
та комплексного застосування. Такий підхід є найбільш прийнятним з огляду 
охоплення різних взаємодоповнюючих тіньвоих секторів та дозволяє 
підтвердити або спростувати висунуті гіпотези щодо детінізації економіки. 

У четвертому розділі “Аналіз та оцінка тінізації економіки України” 
проаналізовано вплив основних чинників на тінізацію національної економіки, 
реалізовано нейро-нечітке моделювання оцінки обсягів тіньової економіки та 
прогнозування їх зниження, здійснено комплексне оцінювання рівня тінізації 
економіки України різнотипними методами. 

Оскільки масштаби тінізації на макрорівні залежать від умов розвитку 
офіційної економіки, тому для порівняльного аналізу використано ключові 
міжнародні рейтинги країн: умови ведення бізнесу “Doing Вusiness”, індекс 
сприйняття корупції організації “Transparency International” (“CPI”) та індекс 
економічної свободи організації “Heritage Foundation”. На світовому рівні чітко 
простежується прямий взаємозв’язок між обсягами тінізації країн та індексами 
економічної свободи і сприйняття корупції (коефіцієнт кореляції Пірсона 
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становить відповідно 0,9 та 0,7). Тобто частка тіньової економіки зростає 
одночасно із зниженням місця певної країни у зазначених міжнародних 
рейтингах. Стосовно рейтингу “Doing Вusiness”, коефіцієнт кореляції дещо 
нижчий та відповідає середньому рівню тісноти зв’язку – 0,5. Проте нечітке 
підтвердження наявності статистичної кореляції між двома досліджуваними 
показниками не свідчить про однозначну відсутність взаємозв’язку як такого.  

Одна із класичних детермінант тінізації економіки будь-якої країни – 
рівень податкового навантаження. В якості базового індикатора використано 
показник “Total Tax Rate”, за яким здійснюється рейтингування “Paying Taxes”. 
В таблиці 2 наведено співставлення загального рівня податкового навантаження 
на підприємства в Україні та європейських держав з найбільшими обсягами 
тінізації економіки. 

Таблиця 2 
Порівняння податкового навантаження на підприємства  

(Paying Taxes 2017) та рівня тінізації економіки 
(сформовано автором за даними Світового банку та Ф. Шнайдера) 

№ 
з/п Країна 

Податкове 
навантаження 

(Total Tax Rate), % 

Порівняно з 
Україною, п.п. 

Обсяги тінізації 
економіки, 

% ВВП 
1 Болгарія 27 -24,9 29,6 
2 Естонія 48,7 -3,2 24,6 
3 Італія 62 10,1 19,8 
4 Кіпр 24,7 -27,2 23,6 
5 Латвія  35,9 -16 21,3 
6 Литва  42,7 -9,2 23,8 
7 Мальта 43,8 -8,1 23,6 
8 Польща 40,4 -11,5 22,2 
9 Румунія 38,4 -13,5 26,3 
10 Словенія 31 -20,9 22,4 
11 Туреччина 41,1 -10,8 27,2 
12 Угорщина 46,5 -5,4 22,4 
13 Україна 51,9 X 44,8 
14 Хорватія 20,9 -31 26,5 

 
Відповідно до табл. 2 взаємозв’язок між детермінантою “податкове 

навантаження на підприємства” та рівнем тінізації економіки за допомогою 
кореляційного аналізу не підтверджується. При цьому Україні притаманне 
майже найбільше податкове навантаження на підприємства (51,9 % за даними 
Світового банку). У загальних доходах держбюджету України частка непрямих 
податків (54 % за даними державної служби статистики) є високою, що 
свідчить про недосконалість загальної структури оподаткування. 

Необхідно зауважити, що чим вищий рівень розвитку країни, тим 
фактично більше фіскальне навантаження на суб’єктів господарювання може 
бути в державі без критичних загроз для тінізації її національної економіки. 
Проблема пошуку оптимального податкового навантаження із врахуванням 
особливостей певної країни залишається дискусійною. Окремі вчені доводять 
існування поліваріантності та нестаціонарності “точки Лаффера”. Аналіз групи 



18 

 

податкових чинників дає змогу зробити такий висновок: зростання загального 
податкового навантаження призводить до збільшення обсягів тіньової 
економіки нерівномірно: при наближенні до певного порогового (критичного) 
рівня темпи наростання тінізації змінюються більш суттєво. В табл. 3 та 4 
наведено динаміку детермінант тінізації економіки України: рівня монетизації 
та доларизації національної економіки. 

Таблиця 3 
Грошові індикатори та рівень тінізації економіки в Україні  

(розраховано автором) 

Показники 
Роки 

2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 

М0,  
млрд. грн 154,8 157,0 237,8 282,9 282,7 314,4 332,5 

М1,  
млрд. грн 225,1 233,7 383,8 435,5 472,2 529,9 601,6 

М2,  
млрд. грн 512,5 484,8 906,2 955,3 993,8 1102,4 1208,6 

Частка М2 у 
ВВП, % 54,1 53,1 59,5 60,2 50,0 46,2 40,5 

Індикатор 
М0/М1, % 68,8 67,2 62,0 65,0 59,9 59,3 55,3 

Рівень 
тінізації, % 34 39 35 43 40 34 32 

 
Із даних табл. 3 видно, що рівень монетизації економіки України (питома 

вага грошового агрегата М2 відносно ВВП) протягом всього періоду 
дослідження досить значний: діапазон становить від 40,5 % у 2017 році до 
60,2 % у 2014 році (коефіцієнт кореляції із тінізацією економіки – 0,6). При 
цьому у готівковому обігу України за даними НБУ станом на 1 січня 2018 року 
перебувало 361,5 млрд. грн. – третина від обсягу грошового агрегата М2; в т.ч. 
332,5 млрд. грн. (М0), або 92 % із готівкових коштів знаходилися поза 
банківською системою. Цей факт може свідчити про те, що переважна 
більшість готівкових коштів використовується у тіньовому обігу.  

Частка грошового індикатора М0/М1 в офіційному сегменті економіки 
України протягом майже всього періоду дослідження фактично не опускалася 
нижче рівня 60 %, що орієнтовно в 3,5 рази вище аналогічного середнього 
показника в єврозоні. Станом на кінець 2017 року питома вага грошового 
агрегата М0 в М1 в Україні знизилася до мінімального рівня за 10 років – 
55,3 %, що відповідає найнижчому офіційному показнику тінізації економіки – 
32 %. Серед європейських країн за часткою готівки відносно ВВП Україна 
займає лідируючі позиції. Існуючі обмеження на граничну суму готівкових 
розрахунків в Україні потребують подальшого зниження. 

Рівень “доларизації” національної економіки, точно який встановити 
неможливо, розраховано за методикою МФВ – на основі показника “обсяги 
валютних депозитів” відносно грошового агрегата М2 (табл. 4). 
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Таблиця 4 
Рівень доларизації економіки України (розраховано автором) 
 

Показники 
 

Роки 

2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяги валютних 
депозитів,  
млрд. грн. 

210,4 206,5 246,1 306,5 316,9 367,1 407,9 

Грошовий 
агрегат М2,  
млрд. грн. 

512,5 484,8 906,2 955,3 993,8 1102,4 1208,6 

Рівень 
доларизації, % 

41,1 42,6 27,2 32,1 31,9 33,3 33,8 

 
Проведені розрахунки показали, що варіативність рівня доларизації в 

Україні становила від 27,2 % до 42,6 % у посткризовому періоді. Станом на 
кінець 2017 року рівень доларизації офіційного сегменту України за методикою 
МФВ оцінюється як небезпечний, оскільки перевищує критичний пороговий 
рівень (більше 30 %), що спричиняє подальшу тінізацію економіки.   

На основі проведеного аналізу детермінант тіньової економіки було 
розроблено та реалізовано нейро-нечітке моделювання та прогнозування 
обсягів тінізації в Україні (табл. 5). 

Таблиця 5 
Межі лінгвістичних змінних на основі вибірки (розроблено автором) 

Позна-
чення 

змінної 
Повна назва змінної Межі 

Межі термів 

Низький Середній Високий 

X1 Індекс економічної свободи  
(рейтинг Heritage), бали [44;56]  [44;50] [47;53]  [50;56] 

X2 Умови ведення бізнесу  
(рейтинг “Doing Business”), % [0;84] [0;50]  [40;80]  [50;84] 

X3 Індекс сприйняття корупції  
(рейтинг SPI), бали [72;85]  [72;76]  [72;82]  [80;85] 

X4 
Рівень податкового навантаження 
(податкові надходження до 
зведеного бюджету / ВВП), % 

[18;26] [18;24] [19;24] [23;26] 

X5 Складність податкового 
адміністрування,  бали [6;8] [6;7]  [6;8] [7;8] 

X7 Рівень недовіри до банківської 
системи, бали [6;9] [6;7] [7;8]  [8;9] 

X8 Рівень доларизації економіки  
(валютні депозити / М2), % [18;43] [18;27]  [24;35]  [34;43] 

X9 Індикатор готівкових коштів 
М0/М1, % [60;69] [60;64] [63;67]  [65;69] 

Y Обсяги тінізації економіки, % [39;50]  [30;38]  [35;45]  [40;50] 
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Для дослідження сформовано 8 вхідних лінгвістичних змінних та 1 
вихідну, заданих трьома лінгвістичними термами, які описуються за допомогою 
квазідзвоноподібної функції належності. Візуально лінгвістичні правила 
нечіткої бази знань наведено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент процесу нечіткого логічного виведення імітаційного 

моделювання у середовищі Matlab Fuzzy Logic Toolbox (розроблено автором). 
 
Результати нечіткого моделювання обсягів тінізації економіки України 

подано на рис. 3. 
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Рис. 3. Обсяги та динаміка рівня тінізації економіки України  
(розраховано автором). 
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Результати оцінки обсягів тіньової економіки, отримані на основі 
нечіткого моделювання, показують, що пікові показники тінізації національної 
економіки зафіксовані у кризові та посткризові періоди 2014-2016 – 46 % від 
офіційного ВВП країни. Водночас у 2015 році рівень тінізації економіки в 
Україні досягнув найбільшого значення за весь період дослідження. В 
абсолютному вираженні обсяг тіньової економіки України у 2017 році становив 
близько 1256 млрд. грн. В табл. 6 наведено комплексні дані оцінювання обсягів 
та динаміки тінізації економіки України. 

Таблиця 6 
Обсяги тінізації економіки України за диференційованими методиками,  

% ВВП (розрахунки автора, МЕРТ України, Ф. Шнайдера ) 
№ 
з/п Метод  Роки 

2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Монетарний 
 38 40 23 33 30 27 24 

2 Електричний 
 26 36 30 38 36 31 28 

3 

Витрати 
населення – 
роздрібний 
товарообіг 

40 45 51 58 56 50 48 

4 Збитковості 
підприємств 35 30 27 35 26 20 21 

5 Інтегральний 
 34 39 35 43 40 34 32 

6 MIMIC 
model 40,6 41,5 39,5 46,5 47,1 н/д 44,8 

7 Нечітка 
логіка 41 41,2 41,1 46,2 46,3 45,8 42,1 

 
З табл. 6 видно, що обсяги тінізації економіки України за інтегральною 

методикою МЕРТ України порівняно із результатами нечіткого моделювання 
протягом 2008-2017 рр. є заниженими (до 12 п. п.). Основним недоліком 
інтегральної методики вважаємо надмірну мінливість показників оцінки 
тінізації економіки. Результати моделювання мають меншу волатильність, що 
відповідає характеристиці інерційності тіньової економіки. Із розглянутих 
методів оцінювання рівня тінізації в якості компромісного варіанту для умов 
національної економіки можливо комплексне застосовувати такі методи: 
нечітке моделювання, монетарні методи (для коректних порівнянь на 
міжнародному рівні) та методику інтегрального оцінювання МЕРТ України (за 
умови виключення методу збитковості). 

Для концепції детінізації національної економіки важливі не стільки 
абсолютні масштаби тіньового сегменту (які є досить наближеними), скільки їх 
відносна динаміка, вектор зміни, а також структура. Порівняльна динаміка 
темпів приросту реального ВВП та тінізації економіки України (за 
результатами моделювання нечіткою логікою) дає можливість зробити 
висновок про різноспрямованість тенденцій між темпами приросту (зниження) 
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тінізації економіки та офіційними обсягами реального ВВП України протягом 
періоду дослідження. Особливо чітко обернена взаємозалежність 
спостерігалася в кризовому 2014 році: “–” 6,6 % – “+” 5,1 %, відповідно 
зниження обсягів ВВП та приросту масштабів тінізації. Проведений аналіз дає 
можливість стверджувати про існування взаємозв’язку процесів тінізації із 
циклічністю економічного розвитку: у фазі зростання офіційної економіки 
розмір тіньового сегменту, як правило, зменшується, і навпаки – у фазі падіння 
офіційної економіки обсяги тінізації зростають. 

В контексті економічної безпеки вагому роль відіграють не обсяги 
тінізації, а їх співставлення із пороговими значеннями. Загалом проведене 
аналітичне дослідження показало, що рівень тінізації національної економіки за 
різнотипними методиками розрахунку є високим та перевищує критично 
допустимий пороговий показник (30 % за методикою МЕРТ України). Це 
пояснюється впливом комплексу причин, в т.ч. недосконалістю законодавства, 
інституційних норм, надмірною зарегульованістю, податковим навантаженням, 
високими обсягами корупції. Такий стан створює суттєві загрози національним 
інтересам та безпеці країни. 

Для реалізації концепції детінізації важливе значення має також 
структура безпосередньо тіньової економіки. Агреговану структуру тіньової 
економіки на макроекономічному рівні розглядаємо як бінарну, що складається 
із прихованого та підпільного секторів. Домінування прихованої складової 
тіньової економіки є спільним явищем для багатьох країн. Базуючись на 
гіпотезі універсальності “принципу 80/20”, також вважаємо, що на макрорівні 
оптимальною є структура тіньової економіки у зазначеному співвідношенні. 

У п’ятому розділі “Концептуальні засади детінізації національної 
економіки” розроблено концептуальний підхід до детінізації економіки 
України, запропоновано напрями трансформації трансфертного ціноутворення, 
досліджено можливості амністії капіталів як важеля детінізації, обгрунтовано 
необхідність запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної 
системи як мотиву детінізації національного ринку праці, запропоновано 
пріоритетні аспекти реформування основних податків та їх адміністрування. 

Під детінізацією економіки розуміється створення стимулюючих умов 
для реалізації механізму часткової легалізації (формалізації) прихованих явищ 
та процесів шляхом застосування спеціальних методів, заходів та інструментів 
різнотипного походження. 

Основна концептуальна ідея дослідження полягає в такому 
методологічному підході: у кризовому періоді тіньова економіка розглядається, 
насамперед, як важливий потенціал для стійкого розвитку економічної системи 
України, що має переважно позитивний вплив за умови оптимізації її обсягів та 
структури. Генеральна мета протидії тіньовій економіці – детінізація до 
оптимально-прийнятного неруйнівного рівня та її подальше стримування. 

Концепція детінізації національної економіки базується на таких 
ключових положеннях: тіньова економіка – самостійний сегмент економічної 
системи, що не підлягає ліквідації; у структурі тінізації прихований сектор 
економіки є домінуючим та пріоритетним за значенням; тіньова економіка у 
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кризові періоди розвитку країни підтримує офіційний сегмент; створення 
порівняно більш вигідних умов господарської діяльності в офіційному сегменті 
– превентивна умова локалізації процесів тінізації економіки. 

Концепція детінізації економіки України представлена на рис. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Концепція детінізації національної економіки (авторська розробка). 

Концепція детінізації національної економіки 
 

Концептуальна ідея:  
тіньова економіка, за умови 
оптимізації її обсягів та структури, 
розглядається, насамперед, як 
важливий потенціал для стійкого 
розвитку національної економічної 
системи, що має переважно 
позитивний вплив на соціально- 
економічний стан країни 

Генеральна мета:  
детінізація національної економіки 
до прийнятного неруйнівного рівня 
із подальшим стримуванням 

Положення: 
- тіньова економіка – самостійний 
сегмент економічної системи, що 
підлягає оптимізації, а не ліквідації; 
- тіньова економіка у кризові 
періоди розвитку країни підтримує 
офіційний сегмент; 
- у структурі тінізації прихований 
сектор економіки є домінуючим та 
пріоритетним; 
- створення порівняно вигідніших 
умов діяльності в офіційному 
сегменті – превентивна умова 
локалізації тінізації економіки 

Принципи:  
детермінізм (обмежена 
раціональність, опортунізм, 
мінімізація трансакційних витрат, 
інформаційна недосконалість), 
симетрія, верифікація, системність, 
комплексність, оптимальність, 
варіативність, відповідність 

 

Об’єкт: тіньова економіка в умовах 
невизначеності 

Суб’єкти: держава, підприємства, 
фізичні особи 

Пріоритетні заходи: економіко-регулятивні, адміністративно-правові 

Очікувані результати: 
- зниження обсягів тінізації економіки орієнтовно до рівня 20 %; 
- створення сприятливих інституційних умов для детінізації підприємництва; 
- зростання офіційного ВВП країни; 
- збільшення податкових надходжень до зведеного держбюджету України; 
- зниження темпів відтоку фінансового капіталу із країни; 
- детінізація національного ринку праці; 
- локалізація сфер поширення та видів тіньової діяльності 

Інструменти та важелі регулювання:  
фінансово-економічні, правові, мотиваційні, інформаційні 

Ресурсне забезпечення: нормативно-
правове, фінансове, інформаційно-

аналітичне, організаційне, матеріальне, 
кадрове 

Методи детінізації: 
економічні, правові, адміністративні, 

соціальні, спеціальні 
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Концепція детінізації економіки базується на сукупності таких наукових 
принципів: 1) принцип детермінізму – передбачає наявність взаємозв’язку між 
різнотипними явищами та процесами формальної економіки (причинами) та 
об’єктивно існуючими формами тінізації економіки (наслідками). У межах 
загальнонаукового принципу детермінізму виокремлюємо спеціальні 
методологічні принципи: а) обмеженої раціональності; б) опортунізму 
економічних агентів; в) мінімізації трансакційних витрат; г) інформаційної 
недосконалості; 2) принцип симетрії – полягає в наявності бінарної опозиції, 
що поєднує причинно-наслідкові взаємозв’язки: офіційну та тіньову економіку; 
3) принцип верифікації – передбачає можливість перевірки гіпотез, ідей, 
постулатів, положень, висновків; відповідно до цього принципу всі твердження 
справедливі або внаслідок достовірності власних складових, або через 
підтвердження їх практичним досвідом; 4) принцип системності – передбачає 
дотримання послідовності та впорядкованості дослідження тінізації економіки 
як єдиного цілого, що взаємодіє із формальною системою і забезпечує 
взаємозв’язок усіх підсистем та елементів; 5) принцип комплексності – полягає 
в повному та всебічному дослідженні тіньових явищ і процесів, що охоплює усі 
аспекти проблем, пов’язані із функціонуванням економічного механізму; 6) 
принцип оптимальності – допускає наявність оптимального (ненульового) рівня 
та структури тіньової економіки, за яких мінімізуються негативні наслідки та 
активізується позитивний вплив процесів тінізації на офіційний сегмент 
економіки в кризових та трансформаційних умовах розвитку; 7) принцип 
варіативності (доповнюваності) – означає правомірність та можливість різних 
описових тлумачень одного й того ж об’єкта, в т.ч. теорій, що стосуються 
спільного предмета дослідження; тобто допускає множинність варіантів 
вирішення сучасних наукових проблем; 8) принцип відповідності – в контексті 
детінізації пов’язаний із необхідністю трансформації чинного законодавства, 
що враховує існуючі економічні відносини, а не намаганням втілити недієві 
формальні правила у реальність; на практиці це означає орієнтацію на 
узгодження інституціональних норм із стійкими господарськими реаліями, 
тобто приведення їх у статус закону; 9) принцип наслідування – означає 
дотримання спадковості наукових досягнень із врахуванням світового та 
національного досвіду; в контексті реалізації концепції детінізації національної 
економіки зазначений принцип відповідає неоінституціональній парадигмі, 
базується на пріоритетності наукових положень теорії економічних 
правопорушень, а також методологічному принципі обмеженої раціональності. 

Механізм реалізації концепції детінізації загалом має ґрунтуватися на 
сукупності стимулюючих економіко-регулятивних та адміністративно-правових 
заходів, спрямованих на створення порівняно неефективних умов тіньової 
господарської діяльності (табл. 7). Державний вплив необхідно здійснювати 
диференційовано: прихований сектор економіки повинен зазнавати, переважно, 
непрямого впливу на мотиваційні очікування економічних агентів шляхом 
створення сприятливого інституційного середовища, а підпільний – 
регулюватися переважно прямими адміністративними методами на основі 
законодавчого права (в формі указів, постанов, розпоряджень). 
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Таблиця 7  
Економіко-регулятивні та адміністративно-правові заходи концепції 

детінізації національної економіки (сформовано автором) 
Впроваджені заходи  Заходи, що потребують реалізації 

Економіко-регулятивні: 
Прийняття змін до ПКУ в частині 
запровадження трансфертного ціноутворення 

Трансформація чинного законодавства 
України в частині трансфертного 
ціноутворення відповідно до світових 
стандартів та міжнародної практики 

Зменшення кількості податків до 11, 
зниження ставки ЄСВ, відміна авансування 
ПНП, введення системи електронного 
адміністрування ПДВ;  
встановлення обмежень на готівкові 
розрахунки між фізособами та юрособами 

Подальша реформа податкової системи, 
спрямована на зменшення податкового 
навантаження,  підвищення ефективності 
адміністрування та посилення 
відповідальності суб’єктів за ухилення від 
оподаткування 

Право на застосування податкового 
компромісу 

Запровадження реальної амністії капіталів 
некримінального походження  
із звільненням суб’єктів легалізації від 
відповідальності та наданням державних 
гарантій конфіденційності інформації і 
недоторканності задекларованих активів 

Збільшення пенсійного віку, часткове 
скорочення переліку соціальних пільг  

Введення в дію накопичувальної 
пенсійної системи в Україні 

Адміністративно-правові: 
Перегляд та розширення переліку офшорних 
зон та територій 

Денонсація міждержавних угод про 
уникнення подвійного оподаткування із 
найбільшими офшорними зонами  

Декриміналізація економічних правопорушень, 
які не становлять суспільної небезпеки (зміна 
відповідальності за кримінальні злочини у 
сфері господарської діяльності на штрафні 
санкції)  

Часткове відновлення кримінальної 
відповідальності при контрабанді 
продукції у значних обсягах 

Електронне декларування доходів та всього 
майна, що фактично контролюється 
бенефіціарними власниками, в т.ч. готівкових 
коштів, дорогоцінностей, об’єктів 
незавершеного будівництва, нерухомості за 
кордоном, корпоративних прав   

Запровадження обов’язкового 
декларування джерел походження доходів 
фізичними особами при здійсненні будь-
яких витрат, величина яких перевищує 
1000 прожиткових мінімумів 

Створення єдиної інформаційної системи 
держреєстрації суб’єктів господарювання 
(ЄДР);  
забезпечення вільного доступу до реєстру 
інформаційної бази платників ПДВ; 
реалізація електронної системи публічних 
держзакупівель “ProZorro” 

Відкриття доступу до інформаційних баз 
митної вартості товарів та послуг 

Створення Національного антикорупційного 
бюро України (НАБУ), Національного агенства 
запобігання корупції (НАЗК), запровадження 
процедури експертизи законодавчих актів на 
предмет відповідності антикорупційним 
нормам   

Введення попередньої експертизи при 
поданні проектів будь-яких законодавчих 
актів на предмет тінізації економіки  
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В реаліях функціонування та розвитку національної економіки, а також 
враховуючи інерційність тінізації економіки, часовий лаг для впровадження 
запропонованої концепції та досягнення генеральної мети становитиме від 5 до 
10 років. Окрім першочергової реалізації детінізації економіки на макрорівні 
важливо забезпечити наскрізне поширення цих процесів також на 
територіально-галузевий та нанорівень. 

В результаті реалізації запропонованої концепції детінізації потенційно 
можливі такі важливі наслідки: зниження обсягів тінізації економіки орієнтовно 
до рівня 20 % (за даними імітаційного прогнозування); створення сприятливих 
інституційних умов для детінізації підприємництва; зростання офіційного ВВП 
країни; збільшення податкових надходжень до зведеного держбюджету України; 
зниження темпів виведення фінансового капіталу із країни; детінізація 
національного ринку праці; локалізація сфер поширення та видів тіньової 
діяльності. 

До пріоритетних економіко-регулятивних заходів детінізації економіки 
України відносимо такі: трансформацію трансфертного ціноутворення, 
амністію капіталів, реформування основних елементів податкової системи, 
введення накопичувального рівня пенсійної системи. 

Одним із найбільш ефективних фінансових інструментів протидії 
виведенню капіталів в офшорні зони з метою податкової оптимізації є механізм 
контролю трансфертного ціноутворення. Його коректність в Україні 
перевіряється органами ДФС переважно або шляхом співставлення цін, або 
порівнянням рентабельності підприємств із подібними видами господарської 
діяльності. Реально на практиці контроль за трансфертним ціноутворенням в 
Україні повноцінно не здійснюється, оскільки із залученням офшорних 
юрисдикцій оформляється близько половини всього експорту з України. 
Прийняття законодавчих змін та їх застосування відповідно до 
загальноприйнятих міжнародних стандартів мали б мінімізувати схеми 
податкової оптимізації та виведення коштів за кордон через офшори за 
допомогою маніпулювання цінами на товари. Для удосконалення контролю 
операцій із використанням трансфертного ціноутворення необхідно прийняти 
окремий спеціалізований Закон України; ліквідувати 5 % норму відхилення 
ставки корпоративного податку інших країн від податку на прибуток в Україні 
внаслідок дублювання із окремим офіційним переліком держав (чи територій); 
поступово знижувати мінімальне порогове значення контролю операцій між 
взаємопов’язаними особами із низькоподаткових юрисдикцій; визначити 
перелік інформаційних баз даних для коректного визначення ринкових цін 
відповідно до рекомендацій міжнародних аудиторів; створити окремий 
спецпідрозділ контролю трансфертного ціноутворення у складі ДФС України. 
Уніфікації потребує офіційний перелік країн за рахунок доповнення офшорних 
зон державами, операції з якими підлягають фінансовому контролю в межах 
трансфертного ціноутворення. Зокрема, до таких країн також слід віднести 
Австрію, Люксембург та Швейцарію, які характеризуються ліберальними 
податковими системами, надаючи пільги з податку на прибуток та дивідендів. 
Застосування правил та процедур контролю трансфертного ціноутворення 
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потребує фахової підготовки, досвіду і спеціальних навиків від представників 
ДФС, напрацювання відповідної судової практики та адаптації до нових норм 
суб’єктів господарювання. Трансформація сфери трансфертного ціноутворення 
в Україні дасть змогу отримати вагомий економічний ефект для держави. 

В контексті репатріації фінансових ресурсів на територію країни їх 
походження одним із важливих важелів детінізації національної економіки є 
амністія капіталів. Її впровадження фактично означає реалізацію певної 
компромісної угоди, яка передбачає офіційне визнання факту вимушеного 
здійснення тіньової діяльності внаслідок недосконалого інституційного 
середовища. Залучення тіньових капіталів у легальний економічний обіг 
потребує прийняття окремого закону, порівняльні механізми реалізації якого 
були достатньо апробовані та підтверджені міжнародною практикою ряду країн 
(зокрема, США, Туреччини, Італії, Німеччини, Казахстану та ін.). Ефективність 
легалізації тіньових капіталів залежить, насамперед, від базових умов, які 
реалізуються на державному рівні. До пріоритетних параметрів проведення 
амністії капіталів в Україні відносимо такі: легалізацію прихованих коштів 
некримінального походження; ліберальний (неконфіскаційний) характер 
амністії фінансових ресурсів (оподаткування за базовою ставкою пасивних 
доходів – 5 %); надання державних гарантій щодо звільнення від 
відповідальності в межах задекларованих сум та конфіденційності отриманої 
інформації; одноразовий характер амністії; посилення відповідальності за 
подальше приховування тіньових активів від оподаткування; запровадження 
ефективного податкового регулювання у постамністійний період. При цьому 
надходження додатково сплачених коштів у бюджет країни не є основним та 
єдиним критерієм ефективності подібних акцій. Проведення амністії капіталів 
обов’язково повинно супроводжуватися одночасною реалізацією інших 
комплексних заходів детінізації економіки. 

Одна із пріоритетних умов посилення індивідуальних стимулів і мотивів 
для детінізації національного ринку праці – введення в дію 
загальнообов’язкової накопичувальної системи та впровадження заходів 
пенсійного реформування другого рівня. В сучасних економічних умовах 
України неможливо досягнути бездефіцитності солідарної пенсійної системи, 
оскільки вона не здатна подолати виклики демографії. Міжнародний досвід 
пенсійного реформування пов’язаний в основному із впровадженням та 
трансформацією накопичувальних схем. Раціональна структура 
накопичувальної пенсійної системи залежить від специфіки соціального 
захисту, інституціональних характеристик країни та має забезпечувати 
диверсифікацію ризиків між індивідом і державою, здатність протистояти 
волатильності фінансових ринків та нестабільності солідарної системи. 
Можлививими варіаціями інвестування коштів накопичувального рівня є 
боргові цінні папери (насамперед, ОВДП як часткова компенсація 
нерозвиненого фондового ринку в Україні), депозити державних банків та 
дорогоцінні метали. Кошти накопичувальної системи можуть 
використовуватися як кредитні в якості фонду збалансування солідарної 
системи для нівелювання негативних наслідків кризових явищ. Пенсійні новації 
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мають реалізовуватися не ізольовано, а в контексті логічного взаємозв’язку 
одночасних, послідовних і комплексних реформ податкової системи, ринку 
капіталів та ринку праці. 

Рівень оподаткування офіційної економіки – одна із ключових 
детермінант, від якої безпосередньо залежать масштаби тінізації. Нинішні 
масштаби тінізації економіки України настільки значні, що фактично будь-яка 
податкова лібералізація призведе до часткового розширення бази 
оподаткування за рахунок скорочення обсягів тіньового сегменту. Успішність 
детінізації національної економіки залежить як від зменшення загального рівня 
податкового навантаження на суб’єктів господарської діяльності, так і від 
спрощення процесу податкового адміністрування. На практиці суттєва 
детінізація економіки не може бути досягнута протягом короткострокового 
періоду через наявність лагу інституційних змін та ризиків імплементації 
новацій в умовах невизначеності та нестійкого розвитку. Загальний результат 
залежить також від реформ у правовій сфері, що підтверджується наявним 
світовим досвідом. Вагомий ефект від детінізації відбудеться лише одночасно із 
комплексною реалізацією інших системних змін в економіці. Синергетичний 
підхід до взаємопов’язаних трансформацій підвищує їх ефективність. 

 
ВИСНОВКИ 

На основі теоретичного узагальнення, обгрунтуванння методологічних 
засад, аналізу статистичних тенденцій та виявлених закономірностей, 
дослідження міжнародного досвіду запропоновано нове вирішення наукової 
проблеми, яке полягає у детінізації економіки України в умовах невизначеності 
шляхом розробки концептуальних положень, рекомендацій та реалізації низки 
заходів практичного спрямування. Отримані результати дають змогу 
сформулювати такі висновки концептуально-теоретичного, методологічного та 
прикладного характеру: 

1. В результаті дослідження ретроспективи та еволюції розвитку тіньової 
економіки виявлено термінологічну нестійкість та синонімічність категорійного 
застосування. На основі поєднання правового, статистичного та податкового 
критеріїв запропоновано універсальне формулювання дефініції “тіньова 
економіка”: складне системне явище, що не контролюється і (або) не 
регулюється законодавством та договірними відносинами, представлене 
соціально-економічною діяльністю суб’єктів господарювання, трансакції яких 
приховуються від оподаткування та (або) не обліковуються статистикою. 
Базуючись на ключових критеріальних ознаках сформовано типологізацію 
тіньової економіки за агрегованими компонентами: прихованою (“сірою”) та 
підпільною (“чорною”) економікою, що дозволяє здійснити структуризацію, 
встановити умовні межі об’єкта дослідження, виявити міжсекторні та 
інтегровані взаємозв’язки з офіційною економікою. 

2. Неможливість ліквідації тіньової економіки обумовлена наявністю її 
“природного” рівня та іманентними властивостями макросистеми. 
Фундаментальні причини існування тіньової економіки мають як об’єктивне 
походження, обумовлене перманентною недосконалістю ринкової системи, так 
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і суб’єктивну раціональну мотивацію економічних агентів. Доведено, що 
ключовими універсальними детермінантами тінізації є: неадекватність чинної 
правової системи та недоліки застосування законодавства (неможливість 
дотримання окремих діючих норм та правил); надмірне державне регулювання 
економічних процесів та явищ; високий рівень корупції в суспільстві; виклики 
глобальної трансформації світової економіки; соціальні деформації суспільства 
(високий рівень безробіття, відсутність довіри до держави, маргіналізація 
верств населення); специфічний вплив культурологічних чинників (релігії, 
ментальності, традицій та звичаїв); перманентні вади політичної системи. 

3. Вплив тінізації на стан офіційної економіки країни дуалістичний: 
негативна дія призводить до структурних деформацій, розбалансованості та 
нестійкого розвитку економіки, правового нігілізму та сумнівності домінування 
верховенства права, зниження інвестиційної привабливості країни; позитивний 
вплив на офіційний сегмент з боку тіньової економіки найчастіше проявляється 
в періоди фінансово-економічних криз та трансформацій: за рахунок тіньової 
доданої вартості зростає сумарний ВВП, стримуються інфляційні процеси, 
збільшується зайнятість та доходи населення, зростає сукупний споживчий 
попит, реалізується підприємницький потенціал економічних агентів. 

Тіньовий сегмент – опонент формальної системи, але її антиподом є лише 
підпільна складова; прихований сектор тінізації одночасно виконує роль як 
партнера, так і конкурента офіційної економіки, виступаючи в ролі своєрідного 
буфера між існуючими формальними правилами та неформальною 
господарською практикою, виконуючи в єдності компенсуючу, стабілізаційну 
та стимулюючу функції. Тінізація економіки може як стримувати, так і 
стимулювати економічне зростання. У довгостроковій перспективі тимчасові 
переваги тіньового сегменту нівелюються негативними наслідками впливу; 
результуючий вплив тінізації суперечливий і залежить, насамперед, від 
масштабів поширення та структури тіньової економіки. 

4. Методологічним базисом дослідження тіньової економіки є постулати 
неоінституціональної парадигми: методологічний індивідуалізм у формі 
опортуністичної поведінки економічних агентів, що обмежується формальними 
законодавчими нормами та неформальними традиціями, загальноприйнятими 
звичаями; обмежений раціоналізм суб’єктів, що намагаються досягнути 
прийнятних вигод, порівняльний вибір яких супроводжується ситуаціями 
невизначеності, інформаційної асиметрії та неповноти, наявністю 
трансакційних витрат. Завдяки введенню в неоінституціоналізм низки 
модифікованих передумов та принципів виокремлено три базових аспекти 
ситуацій невизначеності в контексті дослідження тінізації економіки: 
інформаційний, поведінковий та прогнозний. 

5. Згідно із неоінституціональною теорією правопорушень, що базується 
на принципах економічного підходу (максимізації очікуваної корисності, 
монетарної раціональності, стабільності переваг), при здійсненні вибору 
рішення на користь тіньової діяльності приймається шляхом співставлення 
трансакційних витрат між “ціною підпорядкування закону” та “ціною 
позалегальності”. Економічний підхід визначає функцію стримування 
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правопорушень через прийняття певного оптимуму, критерієм якого є 
мінімізація сукупних витрат суспільства. Оскільки граничне стримування 
потребує відповідних граничних затрат, повна детінізація економіки реально 
недосяжна для держави. Емпіричний досвід свідчить, що стримуючий ефект 
щодо правопорушень більшою мірою залежить від ймовірності їх виявлення, 
ніж від розміру санкцій. 

6. При оцінюванні обсягів тіньової економіки та її структури доцільно 
надавати перевагу ймовірним показникам, що грунтуються на окремих 
припущеннях та використовувати для розрахунку масштабів тінізації 
інтегровані методики. Відповідно всі показники необхідно сприймати як 
результат допустимих розрахунків у фіксованій системі прийнятих припущень 
та методологічних передумов. Поліаспектність тіньової економіки обумовлює 
значну кількість методів та підходів до її оцінювання, що потребує 
використання ефективних та адекватних методик розрахунку. Оскільки 
результати досить залежні від методики оцінювання, здійснено критичний 
аналіз та виявлено переваги і недоліки низки непрямих методів макрорівня 
(монетарних, порівняння доходів та витрат, товарних потоків, споживання 
електроенергії, “італійського”, методу MIMIC), в результаті чого обгрунтовано 
необхідність розробки адаптивного методу імітаційного моделювання, що 
поєднує елементи каузального та інших монетарних методів. 

7. Кореляційний аналіз дозволяє стверджувати про наявність тісної 
взаємозалежності між обсягами тінізації національних економік та низкою 
міжнародних рейтингів: індексами “Doing Вusiness”, сприйняття корупції та 
економічної свободи; зазначені індикатори можуть розглядатися як 
відображення впливу регуляторних детермінант тінізації економіки. В 
результаті порівняльного аналізу встановлено, що рівень податкового 
навантаження на національні підприємства є чи не найбільшим – 52 % (“Total 
Tax Rate”), що на 11 % переважає середній показник розвинених європейських 
країн; базові ставки основних податків в Україні порівняно невисокі, а основна 
проблема пов’язана із складністю податкового адміністрування. Рівень 
монетизації, як чинник тінізації економіки, в Україні досить значний: від 41 % 
до 60 %. Подальшу тінізацію національної економіки спричиняє також високий 
рівень доларизації, що оцінюється як небезпечний, оскільки перевищує 
критичний пороговий показник (більше 30 %) за методикою МФВ. 

8. Оскільки тінізації економіки притаманна істотна латентність та 
стохастичність, для її кількісного виміру розроблене та практично реалізоване 
імітаційно-адаптивне моделювання на основі технологій нечіткої логіки в 
умовах невизначеності. Для нейро-нечіткого моделювання застосовано 
методологічний підхід, що базується на використанні пріоритетних детермінант 
та індикаторів тінізації регуляторного, фіскального та монетарного 
походження. Реалізовані модифікації за методами Мамдані та Сугено 
дозволяють визначати не тільки обсяги тінізації, а й використовувати 
моделювання як інструментарій оцінки, аналізу та прогнозування в системі 
державного управління національною економікою. В результаті імітаційного 
нейро-нечіткого моделювання фактично було доведено можливість зменшення 
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обсягів тіньової економіки в Україні до рівня 20-25 % за умови комплексного 
впливу на ключові системні детермінанти тінізації. Отримані результати 
обчислень підтвердили високу стійкість та ефективність нейро-нечітких 
моделей, що відображають нелінійні залежності та каузальні взаємозв’язки. 

9. Результати оцінювання рівня тінізації економіки, отримані із 
застосуваням нечіткого моделювання, демонструють пікові показники у кризові 
та посткризові періоди 2014-2016 рр. – біля 46 % від офіційного ВВП країни; 
станом на кінець 2017 року масштаби тінізації становлять 42 %. Виявлено, що 
тенденції тінізації економіки України характеризуються інерційністю та 
різноспрямованістю із циклічністю економічного розвитку: у фазі зростання 
офіційної економіки величина тіньового сегменту, як правило, зменшується, і 
навпаки – у фазі падіння офіційної економіки обсяги тінізації зростають. У 
структурі тіньової економіки України домінує прихований сектор. На підставі 
проведених обчислень за різнотипними методиками підтверджено, що рівень 
тінізації національної економіки надмірно високий та перевищує критично 
допустимий індикатор макроекономічного стану (30 %), створюючи суттєві 
загрози національним інтересам та безпеці країни. Однак, вкрай агресивна 
боротьба з тінізацією в Україні може створювати парадоксальну протидію 
економічному зростанню. 

10. Під детінізацією економіки розуміється створення стимулюючих умов 
для реалізації механізму часткової легалізації (формалізації) прихованих явищ 
та процесів шляхом застосування спеціальних методів, заходів та інструментів 
різнотипного походження. На основі проведеного дослідження розроблена та 
представлена концепція детінізації національної економіки, що базується на 
такій ідеї: у кризовому та трансформаційному періодах тіньова економіка, за 
умови оптимізації її обсягів та структури, розглядається, насамперед, як 
важливий потенціал для стійкого розвитку економічної системи України, що 
має переважно позитивний вплив на соціально-економічний стан країни. 
Виявлено напрями удосконалення нормативно-правової бази комплексного 
характеру, головним завданням яких є створення сприятливого 
інституціонального середовища для реалізації основоположного принципу 
“правопорушення не окуповується”. Базуючись на диференціальному підході, 
акцентовано, що пріоритетним сегментом детінізації є прихована економіка. 
Основними заходами антикризової та регуляторної політики держави щодо 
детінізації національної економіки на макрорівні визначено трансформацію 
трансфертного ціноутворення, запровадження амністії капіталів, введення 
загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи та реформування 
пріоритетних елементів податкової системи України. 

11. Доведено, що удосконалення трансфертного ціноутворення сприятиме 
перешкоджанню виведення в офшорні зони капіталів економічних суб’єктів та 
ухилення від оподаткування. Національне законодавство в частині 
трансфертного ціноутворення потребує трансформації з метою наближення до 
загальноприйнятих міжнародних стандартів та світової практики. 
Запропоновано такі рекомендації щодо контролю операцій із використанням 
трансфертного ціноутворення: прийняття окремого спеціалізованого Закону 
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України; ліквідація 5 % норми відхилення ставки корпоративного податку 
інших країн від податку на прибуток в Україні внаслідок дублювання із 
окремим офіційним переліком держав (чи територій); поступове зниження 
мінімального порогового значення контролю операцій між взаємопов’язаними 
особами із низькоподаткових юрисдикцій; визначення переліку інформаційних 
баз даних для коректного визначення ринкових цін відповідно до рекомендацій 
міжнародних аудиторів; створення окремого спецпідрозділу контролю 
трансфертного ціноутворення у складі ДФС України. 

12. Міжнародний досвід проведення економічних амністій, як реалізації 
певної компромісної угоди, передбачає офіційне визнання факту вимушеного 
здійснення тіньової діяльності. Обгрунтовано, що завдяки ліберальному 
підходу до суб’єктів господарської діяльності потенційно можливо знизити 
рівень тінізації економіки шляхом репатріації частини національних капіталів з 
їх перетворенням у додатковий інвестиційний ресурс, отримання додаткових 
надходжень в держбюджет країни та грошових коштів у банківську систему 
України. Деталізовано обов’язкові ключові умови та пріоритетні параметри 
проведення амністії капіталів в Україні: легалізація прихованих коштів 
некримінального походження; ліберальний (неконфіскаційний) характер 
амністії фінансових ресурсів (оподаткування за ставкою 5 %); надання 
державних гарантій щодо звільнення суб’єктів легалізації від відповідальності в 
межах задекларованих сум та гарантій конфіденційності отриманої інформації; 
одноразовий характер амністії; посилення відповідальності за подальше 
приховування тіньових активів від оподаткування; запровадження ефективного 
податкового регулювання у постамністійний період.  

13. В контексті індивідуальних стимулів та мотивів часткової детінізації 
національного ринку праці важливим є реформування пенсійної системи 
України шляхом впровадження загальнообов’язкового накопичувального рівня. 
Накопичувальна пенсійна система сприятиме забезпеченню диверсифікації 
демографічних ризиків між індивідом, роботодавцем та державою. 
Запропоновано такі рекомендації: законодавче забезпечення права на 
успадкування пенсійних коштів; ліквідація існуючої межі максимального 
розміру заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ; введення утримань 
пенсійних внесків із пасивних доходів від капіталу; зниження ставки ЄСВ в 
солідарній системі до 15 % та 7 % для накопичувального рівня; верифікація 
законності призначення існуючих пільгових пенсій; інтегрування пенсійної 
системи із податковою для забезпечення формальної можливості фіскалізації 
дефіциту Пенсійного фонду України шляхом заміщення соціальних внесків 
податками.  

14. Обгрунтовано, що реформування податкової системи України 
необхідно здійснювати в напрямку спрощення адміністрування податків та 
зниження загального рівня фіскального навантаження за рахунок розширення 
бази оподаткування. Конкретизовано пропозиції щодо трансформування ПДВ, 
податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток, ЄСВ та спрощеної 
системи оподаткування, зокрема: перехід від “правила першої події” до 
визнання моменту оплати, передача бази даних ПДВ до Міністерства фінансів, 
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скасування неоподаткованої соціальної пільги, зниження податку на прибуток 
до 10 %, запровадження бінарної ставки ПДФО (10 % та 18 %), ліквідація 
порогової межі максимального розміру заробітної плати, з якої сплачується 
ЄСВ, створення демілітаризованого фінансового органу із домінуванням 
аналітично-превентивної функції та прямим підпорядкуванням Мінфіну 
України, підвищення межі кримінальної відповідальності за несплату податків 
до 1000 мінімальних зарплат, відмова від надання будь-яких пільг та 
преференцій за всіма непрямими податками. 
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АНОТАЦІЯ 

Рейкін В. С. Детінізація національної економіки в умовах 
невизначеності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 
Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі на основі теоретичного узагальнення, 
обгрунтуванння методологічних засад, аналізу статистичних тенденцій та 
виявлених закономірностей, дослідження міжнародного досвіду запропоновано 
нове вирішення наукової проблеми, яке полягає у детінізації економіки України 
в умовах невизначеності шляхом розробки концептуальних положень та 
реалізації низки заходів практичного спрямування.  

На основі поєднання правового, статистичного та податкового критеріїв 
запропоновано універсальне формулювання дефініції “тіньова економіка”. 
Розмежовано застосування категорій “тіньова економіка” та “неформальна 
економіка”. Розроблено типологізацію тіньової економіки за її структурними 
компонентами: прихованою та підпільною економікою. Доведено неможливість 
ліквідації тіньової економіки. Зроблено висновок про дуалістичність впливу 
тінізації на стан офіційної економіки. Запропоновано класифікацію методів 
оцінки обсягів тіньової економіки, яка базується на пріоритетності охоплення 
об’єкта дослідження. Проаналізовано вплив ключових детермінант та здійснено 
оцінювання рівня тінізації економіки України. 

Застосовано нейро-нечіткі технології та розроблено економіко-
математичні моделі оцінки обсягів тіньової економіки України на макрорівні в 
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умовах невизначеності, які грунтуються на попередньо проведеному 
теоретичному та кореляційному аналізі детермінантів тінізації. В результаті 
імітаційного прогнозування фактично доведено можливість суттєвого 
зменшення масштабів тінізації економіки в Україні. Виявлено, що тенденції 
тінізації економіки України характеризуються інерційністю та 
різноспрямованістю із циклічністю економічного розвитку. 

На основі проведеного дослідження в роботі розроблена та представлена 
концепція детінізації національної економіки, що базується на такій ідеї: у 
кризовому періоді тіньова економіка, за умови оптимізації її обсягів та 
структури, розглядається, насамперед, як важливий потенціал для стійкого 
розвитку національної економічної системи, що має переважно позитивний 
вплив на соціально-економічний стан країни.  

Пріоритети макроекономічного впливу держави на зниження рівня 
тінізації економіки визначено шляхом удосконалення нормативно-правової 
бази, трансформації трансфертного ціноутворення, запровадження амністії 
капіталів, загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи та 
реформування основних елементів податкової системи України. 

Ключові слова: концепція детінізації, тіньова економіка, нейро-нечітке 
моделювання, трансфертне ціноутворення, амністія капіталів, податкова 
система, накопичувальна пенсійна система. 
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Рейкин В. С. Детенизация национальной экономики в условиях 
неопределенности. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.03 “Экономика и управление национальным 
хозяйством”. – Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2019. 

В диссертационной работе на основании теоретического обобщения, 
обоснования методологических основ, анализа статистических тенденций и 
выявленных закономерностей, исследования международного опыта 
предложено новое решение научной проблемы, которая заключается в 
детенизации экономики Украины в условиях неопределенности путем 
разработки концептуальных положений и реализации ряда мероприятий 
практического направления. 

В результате исследования ретроспективы и эволюции развития теневой 
экономики выявлено терминологическую неустойчивость и синонимичность 
применения категорий, обусловленную сложностью этого феномена. На основе 
сочетания правового, статистического и налогового критериев предложена 
универсальная формулировка дефиниции “теневая экономика”. Разграничено 
применение категорий “теневая экономика” и “неформальная экономика”. 
Разработана типологизация теневой экономики за ее структурными 
компонентами: скрытой и подпольной экономикой. 

Установлено, что предпосылки генезиса теневой экономики связаны с 
возникновением товарно-денежных отношений до появления государственных 
форм общества и формализации хозяйственной деятельности в виде 
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законодательных норм и правил. Доказана невозможность ликвидации теневой 
экономики. Сделан вывод о дуалистичности влияния тенизации на состояние 
официальной экономики страны. Предложена классификация методов оценки 
объемов теневой экономики, которая базируется на приоритетности охвата 
объекта исследования. Проанализировано влияние ключевых детерминант и 
осуществлено оценивание уровня тенизации экономики Украины. 

Применены нейро-нечеткие технологии и разработаны экономико-
математические модели оценки объемов теневой экономики Украины на 
макроуровне в условиях неопределенности, основанные на предварительно 
проведенном теоретическом и корреляционной анализе детерминант тенизации. 
В результате имитационного прогнозирования фактически доказана 
возможность существенного уменьшения масштабов тенизации экономики в 
Украине. Выявлено, что тенденции тенизации экономики Украины 
характеризуются инерционностью и разнонаправленностью с цикличностью 
экономического развития. 

На основе проведенного исследования в работе разработана и 
представлена обоснованная концепция детенизации национальной экономики, 
базирующаяся на такой идее: в кризисном периоде теневая экономика, при 
условии оптимизации ее объемов и структуры, рассматривается как важный 
потенциал для устойчивого развития национальной экономической системы, 
которая имеет преимущественно положительное влияние на социально-
экономическое положение страны. Акцентировано, что приоритетным 
сегментом детенизации в условиях неопределенности является скрытая 
экономика.  

Приоритеты макроэкономического воздействия государства на снижение 
уровня тенизации экономики определены путем совершенствования 
нормативно-правовой базы, трансформации трансфертного ценообразования, 
введения амнистии капиталов, общеобязательной накопительной пенсионной 
системы и реформирования основных элементов налоговой системы Украины. 

Ключевые слова: концепция детенизации, теневая экономика, нейро-
нечеткое моделирование, трансфертное ценообразование, амнистия капиталов, 
налоговая система, накопительная пенсионная система. 

 
ABSTRACT 

Reikin V. S. National Economy Deshadowing under Uncertainty 
Conditions. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

The Dissertation for Awarding Doctor Degree of Economic Sciences on 
Speciality 08.00.03 “Economics and Management of the National Economy”. – Lviv 
University of Trade and Economics, Lviv, 2019. 

In the dissertation, a new solution to the scientific problem is proposed, which 
is deshadowing of Ukrainian economy under uncertainty conditions by developing 
conceptual provisions and implementing a number of practical measures on the basis 
of theoretical generalization, substantiation of methodological foundations, analysis 
of statistical tendencies and revealed regularities, examination of international 
experience.   
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As a result of the investigation of retrospective and evolution of the shadow 
economy development, the terminological instability and synonymity of categorical 
use are found, due to the complexity of this phenomenon. On the basis of legal, 
statistical and tax criteria combination, universal definition of the “shadow economy” 
is proposed. The use of the categories “shadow economy” and “informal economy” 
are divided. It is developed typology of the shadow economy according to its 
structural components: hidden and underground economy. 

It is established that preconditions of the shadow economy genesis are 
connected with the emergence of commodity-money relations before the appearance 
of state forms of society and formalization of economic activity in the form of 
legislative norms and rules. The impossibility of eliminating the shadow economy is 
proved. The conclusion about the duality of the shadowing influence on the state of 
the official economy of the country is made. The classification of the methods for 
assessing the size of the shadow economy is proposed, which is based on the priority 
of the coverage of the research subject, as opposed to the origin of information 
sources. The influence of key determinants is analyzed and the estimation of the level 
of economy shadowing of Ukraine is made. 

For the first time, neuro-fuzzy technologies were applied and economic and 
mathematical models of estimating the shadow economy of Ukraine at macro level 
under conditions of uncertainty were developed, which are based on a preliminary 
theoretical and correlation analysis of the shadowing determinants. As a result of 
simulation, the possibility of a significant reduction of the level of economy 
shadowing of Ukraine was actually proved. It is revealed that tendencies of Ukrainian 
economy shadowing are characterized by inertia and diverse orientation with cyclical 
economic development.   

The substantiated concept of the national economy deshadowing is developed 
and presented which is based on such idea: in the crisis period, the shadow economy 
is considered as a potential for sustainable development, which has a predominantly 
positive systemic impact on the social and economic conditions in the country, 
subject to optimization of its volumes and structures. It is emphasized that the priority 
segment of deshadowing under uncertainty conditions is a hidden economy.   

Priorities of the macroeconomic impact of the state on decreasing level of 
economy shadowing are determined by improvement of the regulatory and law 
framework, the transformation of transfer pricing, the introduction of amnesty of 
capital, the compulsory accumulative pension system and the reform of the Ukrainian 
tax system key elements. 

Keywords: concept of deshadowing, shadow economy, neuro-fuzzy modeling, 
transfer pricing, capital amnesty, tax system, accumulative pension system. 


