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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.  

В результаті дослідження ретроспективи та еволюції розвитку тіньової 

економіки виявлено термінологічну нестійкість та синонімічність категорійного 

застосування, обумовлену складністю цього феномену. 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.  

Встановлено, що передумови генези тіньової економіки пов’язані із 

виникненням товарно-грошових відносин до появи державних форм суспільства 

та формалізації господарської діяльності у вигляді законодавчих норм і правил.  

Доведено неможливість ліквідації тіньової економіки, обумовленої її 

“природним” рівнем, існуванням комплексу різнобічних причин та передумов, що 

грунтується на положеннях економічної теорії правопорушень, а також 

емпіричних дослідженнях масштабів поширення тіньової економіки 

міжнародного рівня. 
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У процесі дослідження встановлені такі специфічні властивості та 

пріоритетні характеристики, притаманні тіньовій економіці: латентність, 

адаптивність, структурованість, здатність до самоорганізації, емерджентність, 

законодавча селективність та стохастичність розвитку. Зроблено висновок про 

дуалістичність впливу тінізації на стан офіційної економіки країни. 

Запропоновано класифікацію методів оцінки обсягів тіньової економіки, яка 

базується на пріоритетності охоплення об’єкта дослідження, на відміну від 

походження джерел інформації.  

Проаналізовано вплив ключових детермінант та здійснено оцінювання рівня 

тінізації економіки України. 

Обгрунтовано можливості застосування теорії нечіткої логіки а також  

необхідність врахування якісних експертних даних та кількісних параметрів 

функціонування тіньової економіки в умовах невизначеності. 

Застосовано нейро-нечіткі технології та розроблено економіко-математичні 

моделі оцінки обсягів тіньової економіки України на макрорівні, які грунтуються 

на попередньо проведеному теоретичному та кореляційному аналізі детермінантів 

тінізації. В результаті імітаційного моделювання фактично доведено можливість 

суттєвого зменшення масштабів тінізації економіки в Україні. 

На підставі проведених обчислень за різнотипними методиками зроблено 

висновок, що рівень тінізації національної економіки надмірно високий та 

перевищує критично допустимий індикатор макроекономічного стану, створюючи 

суттєві загрози національним інтересам та безпеці країни. Виявлено, що тенденції 

тіньової економіки України характеризуються інерційністю та 

різноспрямованістю із циклічністю економічного розвитку. 

На основі проведеного дослідження в роботі розроблена та представлена 

обгрунтована 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. 
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Сформульовані базові концептуальні положення та принципи, економіко-

регулятивні та адміністративно-правові заходи стимулюючої дії, спрямовані на 

суттєве зниження рівня тінізації економіки України. Виявлені напрями 

удосконалення нормативно-правової бази комплексного характеру. Акцентовано, 

що пріоритетним сегментом детінізації в умовах невизначеності є прихована 

економіка. 

Пріоритети макроекономічного впливу держави на зниження обсягів 

тіньової економіки визначено шляхом трансформації трансфертного 

ціноутворення, запровадження амністії капіталів, загальнообов’язкової 

накопичувальної пенсійної системи та реформування податкової системи 

України. 

Проаналізовано різнобічні аспекти контролінгу над трансфертним 

ціноутворенням. Обгрунтовано, що національне законодавство в частині 

трансфертного ціноутворення потребує трансформації з метою наближення до 

загальноприйнятих міжнародних стандартів та існуючої практики. Запропоновано 

рекомендації щодо контролю операцій із використанням трансфертного 

ціноутворення. 

Досліджено значний міжнародний досвід проведення економічних амністій, 

як реалізації певної компромісної угоди, що передбачає офіційне визнання факту 

вимушеного здійснення тіньової діяльності. Деталізовано обов’язкові ключові 

умови та пріоритетні параметри, які значною мірою сприятимуть успішному 

проведенню амністії капіталів в Україні.  

Запропоновано низку рекомендацій щодо реформування пенсійної системи 

України шляхом впровадження обов’язкового накопичувального рівня, 

розглянутого в контексті індивідуальних стимулів та мотивів часткової детінізації 

національного ринку праці.  

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 



 5

на доходи фізичних осіб, податку на прибуток, ЄСВ та спрощеної системи 

оподаткування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що науково-

теоретичні, практичні розробки та пропозиції дисертаційної роботи узагальнено 

до вигляду науково-практичних положень та теоретико-методологічних 

рекомендацій щодо детінізації економіки України та можуть бути використані 

Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 

при підготовці законодавчих проектів та нормативних актів для подальшого 

реформування фінансово-економічної системи України. Зокрема, розроблено 

концептуальні засади та рекомендовано пріоритетні заходи і механізми детінізації 

національної економіки, а саме: трансформація трансфертного ціноутворення, 

впровадження амністії капіталів, реформування окремих елементів фіскальної 

системи, введення накопичувального рівня пенсійного страхування; розроблено 

та апробовано методику оцінювання та прогнозування обсягів тінізації економіки 

на основі технологій нейро-нечіткого моделювання. 

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 з метою зростання податкових надходжень (довідка № 1.1-

17/7635 від 11.12.2017 року). 

Наукові напрацювання та одержані результати прийнято до впровадження 

державною науковою установою “Інститут освітньої аналітики” для визначення 

порогової межі контролю господарських операцій, обгрунтування нових напрямів 

і методів здійснення контрольних функцій при фінансуванні освіти, 
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вдосконалення аналітичного інструментарію оцінки тіньової діяльності у сфері 

освіти (довідка № 64 від 18 жовтня 2017 року). 

Основні теоретико-методологічні положення, обгрунтовані 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 

Луцького інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

“Україна” при викладанні дисциплін “Національна економіка” та “Фінанси” 

(довідка від 14 червня 2019 року). 

Ключові слова: концепція детінізації, тіньова економіка, нейро-нечітке 

моделювання, трансфертне ціноутворення, амністія капіталів, податкова система, 

накопичувальна пенсійна 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.   

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 
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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 due to its “natural” level 

and various reasons and preconditions based on the provisions of the economic theory 

of offenses, as well as empirical studies of the spread of the shadow economy at an 

international level is proved. 

During the research, the following specific properties and priority characteristics 

are established which are inherent to the shadow economy: latency, adaptability, 

structuring, self-organization ability, emergence, legislative selectivity and stochastic 

development. 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. 

The possibility of the theory of fuzzy logic application and the necessity of taking 

into account qualitative expert data and quantitative parameters of the shadow economy 

functioning under uncertainty conditions is substantiated.   

For the first time, neuro-fuzzy technologies were applied and economic and 

mathematical models of estimating the shadow economy of Ukraine at macro level 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.   

On the basis of the calculations carried out on various methods, it was concluded 

that the level of the national economy shadowing is excessively high and exceeds the 
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critically permissible indicator of the macroeconomic condition, creating significant 

threats to the national interests and security of the country. It is revealed that tendencies 

of the shadow economy of Ukraine 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.   

The basic conceptual provisions and principles, economic and regulatory and 

administrative and legal measures of stimulating action, aimed at a significant reduction 

of the shadow economy of Ukraine, are formulated. The directions of improving the 

complex regulatory and law framework are revealed. 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 the shadow 

economy volume are determined by the transformation of transfer pricing, the 

introduction of amnesty of capital, the compulsory accumulative pension system and the 

reform of the Ukrainian tax system.   

The various aspects of controlling over transfer pricing are analyzed. It is 

substantiated that national legislation on transfer pricing needs to be transformed in 

order to move closer to generally accepted international standards and existing 

practices. Recommendations on transaction control using transfer pricing are offered.   

The considerable international experience of carrying out economic amnesties as 

a realization of a certain compromise agreement, which involves the official recognition 

of the fact of the forced implementation of the shadow activity, is investigated. The 

compulsory key terms and priority parameters that will greatly contribute to the 

successful capital amnesty in Ukraine are detailed.   

A number of recommendations for reforming the pension system of Ukraine were 

proposed by implementing a mandatory accumulation level in the context of individual 

incentives and motives for partial deshadowing of the national labor market.   
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It is substantiated that the reforming the Ukrainian tax system needs to be carried 

out in the direction of simplifying tax administration and reducing the overall level of 

fiscal burden by expanding the tax base. The proposals on transformation of VAT, 

personal income tax, income tax, SSC and simplified taxation system are specified.   

The practical value of obtained results is that the scientific, theoretical, practical 

developments and proposals of the dissertation work are summarized in the form of 

scientific and practical provisions and theoretical and methodological recommendations 

regarding the economy deshadowing in Ukraine and can be used by the Ministry of 

Finance, the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine during 

preparation legislative projects and normative acts for further reformation of the 

financial and economic system of Ukraine. In particular, the conceptual foundations are 

developed and priority measures and mechanisms of the national economy deshadowing 

are recommended, namely: transformation of transfer pricing, introduction of capital 

amnesty, reformation of certain elements of the fiscal system, introduction of 

accumulative level of pension insurance; the method of estimating and forecasting 

economy shadowing on the basis of neuro-fuzzy modeling technologies has been 

developed and tested. 

The proposals for  transfer pricing transformation, given in the dissertation, were 

taken into account by the Committee on Finance, Tax and Customs Policy of  

Verkhovna Rada of Ukraine working on improving the regulatory and legal framework  

(certificate № 09-573 dated 04.09.2019). 

Conceptual provisions and instruments of economy deshadowing have found 

practical application in the work of Lutsk City Council during the proposals preparing 

for improving the methodology for forming Lutsk development effective strategy for 

the period up to 2020 and enhancing the effectiveness of the depilation of the region's 

economy in order to increase tax revenues (certificate № 1.1-17 / 7635 dated 

11.12.2017). 

The scientific achievements and  obtained results were adopted by the State 

Research Institute “Institute for Educational Analysis” for defining the threshold for the 

control of economic operations, the justification of new directions and methods for 
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implementing control functions in education financing, improving analytical tools for 

evaluation of shadow activities in the field of education (certificate № 64 dated  

18.10.2017). 

The main theoretical and methodological points, grounded in the dissertation, 

were used in the educational process of Lviv University of Trade and Economics in 

teaching subjects "Global Economy" and "Macroeconomics" (certificate № 82/16 dated 

13.11.2018), as well as Lutsk Institute of Open International University of Human 

Development “Ukraine” in the teaching academic discipline “National Economy” and 

“Finance” (certificate  dated 14.06.2019). 

Keywords: concept of deshadowing, shadow economy, fuzzy logic, modeling, 

transfer pricing, capital amnesty, tax system, accumulative pension system. 
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ВСТУП 

 

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.  

У сфері позалегальних економічних відносин, де не діють юридичні закони,  

виникає та укріплюється певна тіньова квазісистема – зі своїми законами, 

ієрархією влади, системою безпеки. Виникнення та розвиток норм і правил 

тіньової юстиції забезпечує стабільність цієї системи зсередини. Водночас в 

тіньовій сфері діють ті ж об’єктивні економічні закони, що й в офіційному 

сегменті. Отже, тіньова економіка – це складна система, вивчення якої можливе 

лише при комплексному підході та при об’єднанні зусиль фахівців у різних 

областях знань: економістів, соціологів, правознавців тощо. 

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. 
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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. 

Незважаючи на значну частку тіньових відносин в сучасній економіці, їх 

вивченість все ще недостатня, насамперед, в прикладному аспекті. Зокрема, це 

пов’язано зі складністю приховуваних від суспільства та держави тіньових явищ 

та процесів. Існування тіньового сегмента – це механізм структурних 

взаємозв’язків, які утворюють складну систему перетину різнобічних інтересів. 

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. 

Використання в роботі статистичних даних за економічними показниками 

дає можливість виявити основні тенденції розвитку тінізації економіки, тобто 

здійснити як статистичний, так і динамічний підхід до вивчення проблеми. 

Значний внесок у дослідження виміру, оцінки, регулювання різнобічних 

форм прояву тіньової економіки та вирішення проблеми її детінізації зробили такі 

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, Л. Турроу, Е. Фейг, Л. Філіпс, Б. Фрей, К. Харт, 

В. Цуріков, Т. Шеллінг, Ф. Шнайдер та інші вчені. 
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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 та прикладних 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: 
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- 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; 

- 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. 
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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 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 
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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 одержаних 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; 
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- 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; 

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 
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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; 

- 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 
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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). 
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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 

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 
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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 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ВИЗНАЧАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ 

СЕГМЕНТІВ 

 

1.1. Від неформального сектора до тіньової економіки: ретроспектива 

та термінологічний аспект 

 

Трансформація світового суспільства у напрямку подальшої інтеграції 

сприяє формуванню стійкого інтересу до вивчення феномену тіньової економіки 

як своєрідної “відповіді” на сучасні “виклики”. Глобалізаційні процеси 

супроводжуються періодичним порушенням нестійкої ринкової рівноваги, що 

проявляється у виникненні фінансово-економічних криз, волатильності валютних 

курсів, інфляційних ризиків та інших явищ. Такі умови є особливо сприятливими 

для розвитку тіньової економіки. “Тіньова” проблематика як об’єкт наукового 

дослідження – одна із найменш вивчених та залишається актуальною для будь-

якої країни у контексті економічної безпеки та сталого розвитку. Фактично не 

існує таких держав чи видів діяльності, де б не існувала тіньова економіка, але її 

масштаби та якісна структура суттєво розрізняються. Проте, досліджуване явище 

має ряд спільних дефініційних ознак, встановлення яких потребує відслідкування 

традицій дослідження та еволюції категорії “тіньова економіка”. 

Донині зберігається хаотичність у формулюванні уніфікованого, 

загальноприйнятого визначення категорії “тіньова економіка”. Різнобічність 

авторських позицій зумовлена,  насамперед, диференціацією поставлених перед 

ними теоретичних та практичних завдань дослідження. Це призводить до 

використання суперечливих один одному (а інколи і взаємовиключних) критеріїв, 

виняткової гетерогенності дефініції. Коректне застосування категоріального 

апарату апріорі впливає на конкретизацію предметної області наукових 

досліджень. Тому обмеження своєрідної термінологічної “анархічності” у 

науковій сфері є актуальним завданням.  
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Окрім того, необхідно відзначити надзвичайну складність та семантичну 

поліаспектність тіньової економіки, що виходить за межі економічного аналізу та 

стає міждисциплінарною категорією. Проблема “тінізації” є об’єктом наукових 

інтересів не тільки економіки, а й інших суміжних сфер: психології, соціології, 

правознавства, політології та філософії. До того ж, фахівці цих галузей по-різному 

ідентифікують сутність тіньової економіки та застосовують не однакову 

термінологію. Це істотно ускладнює можливість зведення різноманітних 

концептуальних підходів у єдину понятійну систему. Термінологічна 

неузгодженість спричиняє також спотворення міжнародних порівнянь при 

оцінюванні загальних обсягів тіньової економіки, формуванні та обліку системи 

національних рахунків, окремих похідних показників між певними країнами та у 

часовому вимірі.       

Орієнтовно до середини 20 ст. дослідження тіньових процесів та явищ мали 

описовий характер на емпіричному рівні без концептуалізації термінології. 

Початкову ідею “дуальної економіки” висловив антрополог Дж. Боек [11, с. 15]. У 

подальшому двосекторальну модель розвитку підтримав К. Гіртц, увівши поділ на 

захищену законом “фірмову економіку” (firm-centred economy) [11, с. 15], якій 

протистоїть “базарна” (bazaar-economy). Однак ці поняття не отримали 

подальшого застосування в науковій сфері. 

У 1973 р. англійський соціолог К. Харт, виконуючи польові спостереження 

у столиці Гани, відкрив явище неформальної зайнятості, зазначаючи, що: 

“знехтувані структурою формальних можливостей, люди з низів міського 

пролетаріату шукають неформальні способи, щоб збільшити свої доходи” [307, 

с. 533]. Харт намагався розмежувати доходи населення, використовуючи 

відмінності між фіксованою оплатою роботи та можливостями неформальної 

самозайнятості. З цією метою в якості пріоритетного критерію він використовував 

раціоналізацію праці, її постійність та регулярність.  

Значна частина міського населення займалася різноманітними видами 

економічної діяльності, фактично не отримуючи при цьому офіційного статусу 

зайнятості, не реєструвала свої підприємства та відповідно не сплачувала податки. 
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За оцінкою К. Харта така протиправна поведінка – не паталогія, а необхідна умова 

існування суб’єктів ринкового господарювання. Фактично, він виявив, що бідне 

міське населення не є безробітним. Неформальна діяльність вважалася 

притаманною маргінальним верствам суспільства в умовах низького життєвого 

рівня окремих країн.  

Одночасно в науковий обіг Хартом (методом від супротивного) вперше був 

уведений термін “неформальний сектор”, який на початковій стадії вважався 

синонімом категорії “неформальна економіка”. Неформальна проблематика у 

концепції К. Харта від початку базувалася на основі дуалістичної моделі ринку 

праці. Компаративістський підхід типологічно та змістовно протиставляв дві 

підсистеми в межах єдиної спільної економіки, виділяючи протилежні 

властивості: формальний сектор характеризувався регулярністю та відносною 

впорядкованістю, тоді як неформальний – нестабільністю та неоформленістю.  

Розвиваючи ідеї К. Харта, деякі вчені намагалися виділити інші визначальні 

критерії неформального сектора. Так економісти Д. Мід та К. Моррісон 

запропонували три основні ознаки: законність (невідповідність реєстраційним 

вимогам, часткове дотримання ліцензійних умов, неповна сплата податків), 

низька капіталоємність виробництва та невеликі розміри підприємств (незначна 

кількість робочих місць) [370, с. 1611]. Правовий критерій у цьому переліку є 

домінуючим, проте його складові елементи не завжди тісно взаємопов’язані між 

собою. У цьому контексті Ю. Латов наводить неординарний приклад, коли в 

окремих країнах (Свазіленд та Таїланд) кількість платників податків більша, ніж 

формально зареєстрованих суб’єктів господарювання. У розглянутому випадку 

виняток із загальноприйнятої правової норми скоріше підтверджує саму норму, 

ніж заперечує її. Тому стверджувати, що “реєстрація не є ні обов'язковою, ні 

достатньою умовою сплати податків” [118, с. 154], на нашу думку – неправильно. 

Альтернативними пріоритетними критеріями віднесення економічної 

діяльності до неформального сектору можуть бути також низька контрольованість 

та регулятивність з боку офіційних державних структур. У міру зростання 

кількості досліджень на міждисциплінарному рівні збільшується перелік 
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запропонованих ознак: ринкові умови, система національного обліку, територія 

поширення неформальності, систематичність діяльності тощо. Кожний критерій 

застосовувався для встановлення власної дефініції. Однак при цьому виникає 

проблема суттєвої варіативності запропонованих критеріїв залежно від країни, а 

також те, що вони не завжди діють одночасно. Необхідно констатувати 

відсутність єдиних, чітких та точних методологічних критеріїв щодо 

універсалізації термінології, у зв’язку із суттєвою нестійкістю при застосуванні 

понятійного апарату науковцями.  

У подальших дослідженнях дуалістичний підхід отримав вагому наукову 

критику: під сумнів ставились характеристики формального та неформального 

секторів. Зокрема, Р. Бромлі виділив дев’ять принципових недоліків 

двосекторальної дихотомії [331, с. 1034-1035], найбільш важливими із яких є такі: 

помилкове уявлення про відносну автономність формальної та неформальної 

підсистем економіки; необгрунтоване ототожнення неформального сектору 

виключно із міською бідністю; відсутність аргументів щодо можливості існування 

проміжних форм позасекторальної економічної діяльності; типологія формальних 

та неформальних підприємств не дає коректної можливості такого ж розподілу 

відносно працівників.  

Якщо на початковому етапі дослідження поняття неформального сектора 

обмежувалося переважно зоною країн, що розвиваються, то подальший розвиток 

цієї концепції сприяв її поширенню на інші території та види соціально-

економічної діяльності. Неформальні аспекти вивчалися у контексті корупції, 

фінансових трансакцій, оподаткування, процесів глобалізації та іншої 

проблематики. У результаті це поняття із периферійної складової еволюціонувало 

у набагато складнішу категорію неформальної економіки, як важливого (а інколи і 

базового) компонента суспільства багатьох розвинутих країн, що призвело до 

вимушеного перегляду їх економічних доктрин.  

Сучасне розуміння неформальної економіки стало трактуватися як 

різноманіття якісно різнорідних видів діяльності, що не фіксуються статистичним 

обліком та не (частково) підпорядковуються державному регулюванню [11, с. 23]. 
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У наведеній дефініції визничальними ознаками є невідповідність, або 

недотримання встановлених формальних правил та норм економічної поведінки 

(реєстрація, ліцензування, кредитування, облік та ін.), тобто правовий та 

статистичний критерії. Таке тлумачення значно розширює початковий ступінь 

локалізації, властивий неформальному сектору. Подібних позицій дотримується 

Ю. Латов, який використовує реєстраційний критерій: “неформальна економіка – 

це незареєстрована економічна діяльність з виробництва звичайних товарів і 

послуг, представлена в основному малими і дрібними підприємницькими 

одиницями” [118, с. 153]. При цьому у типологізації Ю. Латова категорія 

“неформальна економіка” неправомірно ототожнюється із “сірим” сектором 

тіньової економіки [118, с. 11]. 

Оскільки категорія “економіка” не зводиться лише до сукупності видів 

економічної діяльності, вчені застосовували також інші підходи. Сутність 

неформальності С. Барсукова тлумачить “не як тип господарювання, 

локалізований за певним принципом, а як характер економічних відносин, не 

обмежений певним ареалом і принципово можливий та необхідний у будь-якому 

інституційному середовищі” [12, с. 25]. Подібної позиції дотримується І. Мазур: 

“Під неформальною економікою ми розуміємо не регламентовані з боку держави 

економічні відносини, які складаються у процесі виробництва, розподілу, обміну 

та споживання між суб’єктами економічної діяльності, що здійснюються в різних 

формах і масштабах не відображених в офіційній звітності і формальних 

контрактах” [127, с. 69]. Недоцільно звужувати трактування неформальної 

економіки, ідентифікуючи її лише із діяльністю домашніх господарств [298, с. 

211].  

Область неформального виділяють не за протиставленням до формальних 

вимог державних інститутів, а за використанням неформальних регуляторів 

соціально-економічної діяльності. Запропонований підхід, значно розширює 

об’єкт неформальної економіки за рахунок дослідження інтегрованих відносин 

між суб’єктами із різним офіційним статусом: фізичними особами, 

домогосподарствами та фірмами, у т.ч. транснаціональними корпораціями. Така 
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інтерпретація акцентує першочергову увагу на специфіці неформальних 

економічних відносин різного ступеня, наслідком чого є часткова втрата 

визначеності об’єкта дослідження. “Частина неформального сектору у вигляді 

малих підприємств та самозайнятих осіб абсолютно законослухняна (платять 

податки, мають ліцензії) і в цьому сенсі не входить в область неформальної 

економіки. Разом з тим порушувати формальні норми можуть підприємства, 

розмір та організаційно-правовий статус яких не дозволяє віднести їх до 

неформального сектору” [12, с. 26]. У цьому випадку очевидним є лише часткове 

співпадання із поняттям “неформальний сектор”. Вільне використання термінів 

“неформальна економіка” та “неформальний сектор” як тотожних і синонімічних 

– досить поширена помилка у наукових публікаціях [118; 298], оскільки фактично 

відбувається підміна понять. 

Як зазначає С. Барсукова, “неформальна економіка включає в себе 

різнорідну економічну діяльність, яка може вести чи не вести до отримання 

доходу, може припускати або не припускати трансакції” [11, с. 28]. Розуміння 

неформальної економіки являє собою складне явище поліаспектного змісту: як 

соціально-економічні відносини, як особлива форма господарювання та як 

прихований механізм коригування формальних інститутів. Навіть К. Харт, який 

сформулював концепцію неформальності, що початково охоплювала тільки 

нерегульовану самозайнятість (“неформальний сектор”), згодом визнав 

еволюційність свого поняття: “Неформальна економіка нині розглядається як 

універсальна властивість індустріальних країн і включає від домашнього 

самозабезпечення до криміналізації економіки” [356, с. 27].  

В якості окремої аналітичної одиниці дослідження сам термін “неформальна 

економіка” не зовсім вдалий, оскільки відображає у своїй назві лише одну спільну 

ознаку – заперечення формальності. Ця категорія поєднує надзвичайно різнобічні 

за своїм походженням та механізмами функціонування соціально-економічні 

феномени, які мають більше відмінних властивостей ніж подібних. Динамічна 

економічна реальність більш складна, ніж можливість охопити та 

охарактеризувати її за допомогою бінарних опозицій на кшталт “формальна-
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неформальна”, “офіційна-неофіційна” чи ін. Зазначена проблема призводить до 

виникнення цілої низки найменувань, що відображають наукові пріоритети та 

позиції дослідників. Не заперечуючи право авторів на власні погляди та підходи, 

на нашу думку, необхідно дотримуватися певних сформованих традицій, що 

витримали апробацію часом.  

Із проблематики неформального сектору спектр теоретичних соціологічних 

досліджень поступово змістився у сферу тіньової економіки, що було обумовлено 

потребою практичної верифікації на прикладі розвинутих країн. Диференціація 

авторських пріоритетів суттєво розширила наукові погляди у цьому напрямку. 

Домінування отримав прикладний напрямок: американські вчені Гутман, Фейг та 

Танзі розробили монетарні методи виміру масштабів тіньової економіки.  

Першою публікацією в цій області була стаття американського економіста 

П. Гутмана “Підпільна економіка” (subterranean economy), що за своєю сутністю 

відповідає категорії “тіньова економіка”. У цій роботі вчений наполягав на 

неможливості нехтування неврахованою часткою економічної діяльності у 

розвинених країнах, оцінюючи її на прикладі США у 10 % від ВВП [355, с. 29]. 

Про виняткову актуальність таких досліджень свідчить цікавий факт: після 

публікації оцінки обсягів “нерегулярної економіки” США у третину від 

офіційного ВВП [345] відбулося термінове засідання економічного комітету 

конгресу цієї країни [346].  

У свою чергу Е. Фейг застосував термін “нерегулярна економіка” (irregular 

economy): “вся економічна діяльність, яка з будь-яких причин не враховується 

офіційною статистикою, та результати якої не включаються при підрахунках до 

валового національного продукту” [345, с. 5]. Таке тлумачення грунтується 

виключно на статистичному критерії, тому є надто “вузьким” і не розкриває 

повністю проблематизований об’єкт дослідження. У  наступних працях Е. Фейг 

удосконалив свій підхід, використовуючи більш загальну категорію “підпільна 

економіка” (underground economy), що включала всі види тіньової діяльності, у 

т.ч. у сегменті кримінальної та формальної економіки [346].  
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Незважаючи на те, що В. Танзі був представником того ж напряму – 

статистичних методів оцінки – під підпільною економікою він мав на увазі “дохід, 

що не фіксується податковими службами” [405, с. 103]. Така відмінність 

призводила до різних результатів оцінювання порівняно із показниками 

П. Гутмана та Е. Фейга. Тому для коректності порівнянь масштабів тіньової 

економіки необхідно критично оцінювати дані різних країн та обов’язково 

уточнювати специфіку обліку в кожному конкретному випадку, оскільки це може 

призводити до суттєвих методичних похибок отриманих результатів. Якщо 

статистичні показники багатьох країн скоригувати із врахуванням обсягів тінізації, 

то асиметричність їхнього розвитку виявиться більш  згладженою, а офіційні темпи 

зростання економіки – суттєво вищими. 

Наступні публікації інших авторів зберігали відносну дефініційну сталість 

та цілісність структури тіньової економіки, що однак проявлялася у надто 

широкому діапазоні термінологічних новацій. Доводиться констатувати фактичну 

анархічність та хаотичність при використанні найменувань одного і того ж 

поняття. Результат “колекціонування” нараховує орієнтовно три десятки подібних 

термінів, які застосовуються як для загальної назви тіньової економіки, так і для 

типологізації її сегментів. Причому така ситуація спостерігається незалежно від 

картографії понять. Так, Дж. Томас акцентує увагу на вживанні п’ятнадцяти 

найбільш поширених міжнародних назв, одночасно вважаючи найбільш 

прийнятним поняття “неформальна активність”, що дозволяє уникнути асоціацій 

із неформальним сектором [409, с. 125]. Згідно зроблених ним висновків, 

англомовний світ надає пріоритет назві “чорна” (black) та “прихована” (hidden) 

економіка; у таких країнах як Німеччина, Франція та Італія найбільш поширеними 

є відповідно “тіньова” (shadow), “підпільна” (subterranean) і “прихована” 

(submerged) економіка. У латиноамериканських вчених переважають терміни 

“тіньова” та “підпільна” (underground) економіка, однак майже не 

використовується назва “чорна” економіка. Як слушно зауважив Дж. Томас, 

“стійкість терміна "неформальний сектор" межує з розпливчатістю його змісту і 

суперечливістю концептуалізації, тоді як тіньову економіку змістовно визначають 
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більш-менш подібно, а називають по-різному” [409, с. 334]. При цьому вживання 

таких термінів як “друга економіка”, “квазіекономіка” створює ілюзорність 

уявлень про можливість існування “чистої”, ідеальної економіки без її тінізації.      

В Україні та у країнах СНД традиційними і загальновживаними категоріями 

є саме “тіньова” (в економічній сфері) та “неформальна економіка” (у соціології) 

[7; 12; 99; 118; 127; 200; 286; 288]. Однак пропонуються і альтернативні варіанти 

(“нерегулярна”, “незареєстрована”, “невидима”, “нелегальна”, “нелегітимна”, 

“неофіційна” економіка та ін.), які не сприяють удосконаленню та поглибленню 

змістовності наукових досліджень тіньової економіки. Зокрема, О. Мірошниченко 

вважає доцільним використання терміну “іллегальна економіка” [143, с. 97]. На 

нашу думку, запропонована назва є досить дискусійною, оскільки, по суті, – це 

калька англійського варіанта “illegal economy”, що ґрунтується лише на одній 

концептуальній ознаці – правовій. 

Жодне визначення будь-якого автора не буде єдиним, повним та 

впорядкованим, оскільки дефініційна дискусійність тіньової економіки – 

перманентна. Виходячи з цих міркувань, доцільно зупинитися на загальній, 

об’єднуючій категорії – “тіньова економіка”. Необхідно відмовитися від намагань 

цілковитого всеохоплення, ексклюзивної точності при формулюванні цієї 

категорії і зосередитися лише на фіксації найбільш суттєвих її ознак у межах 

існуючих напрацювань найбільш авторитетних та загальновизнаних вчених. 

Одночасно використання іншого понятійного апарату може бути доречним при 

удосконаленні типологізації тіньової економіки, як окремих найменувань її 

компонентів. 

Залежно від обраного напряму дослідження тіньової економіки вчені 

використовують різноманітні критерії. В основі правового підходу лежить 

критерій недотримання юридичних норм чинного законодавства (насамперед, 

фіскального) суб’єктами тіньової економічної діяльності. Згідно рекомендацій 

міжнародної організації праці, неформальна економіка включає виробництво 

товарів та надання послуг, які не суперечать прийнятому законодавству країни. 
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Відомими прихильниками цього напряму дослідження тіньової економіки є 

В. Попович, В. Радаєв, О. Ісправніков, В. Куликов та ін.  

Просте монокритеріальне визначення, що ґрунтується на правовій ознаці 

наводить О. Герасін: “Під тіньовою економікою, у вузькому сенсі слова, прийнято 

розуміти всі види нелегальних форм розвитку господарських зв’язків, що 

складаються в структурі ринку” [45, с. 5]. В. Ісправніков пропонує таке 

визначення: “тіньова” складова економіки – це такий устрій економічних 

відносин, який складається в суспільстві всупереч законам, правовим нормам, 

формальним правилам господарського життя, тобто знаходиться поза межами 

правового поля” [85, с. 42].  

Соціологи І. Клямкін та Л. Тимофєєв у якості базового надають перевагу 

терміну “тіньова економіка”, яку вивчають як єдине системне явище, що охоплює 

не тільки всі види економічної діяльності, а й політичну, правоохоронну, 

соціальну та інші сфери суспільства. При цьому за критерієм законності вони 

помилково обмежують неформальну економіку лише відношенням до 

індивідуальної підприємницької діяльності та уявленнями про домашнє 

господарювання, одночасно ототожнюючи її із “підпільною економікою” за 

Фейгом. “Підпільна економіка” в її сучасному російському варіанті не тільки не 

протистоїть економіці “формальній”, але лише всередині останньої й існує, 

виступаючи природним і закономірним наслідком легальних (“законних”) 

статусів господарюючих та владних суб’єктів” [99, с. 11].   

Правовий підхід обмежує застосування заходів детінізації лише 

удосконаленням законодавчої бази ринкової системи. Проте “набуття офіційного 

правового статусу (отримання ліцензії, реєстрація підприємництва тощо) зовсім не 

означає виходу з “тіні” [127, с. 28], як вважають окремі вчені. Такої ж позиції 

притримуються інші науковці, які піддають сумніву синонімічність “формального” 

та законного [99, с. 10]. Важливою проблемою при цьому є конфлікт, який виникає 

у результаті протиріч між існуючою неусталеною практикою та її запізнілою 

кодифікацією у вже сформованому законодавстві. Каркас формальних законів 

залишається відносно життєздатним за рахунок “паразитування” на тіньових 
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практиках, що заповнюють його пустоти, або зовсім підміняють окремі неадекватні 

елементи [12, с. 8].  

Застосування одних і тих самих правових норм та принципів часто 

неможливе для різних країн. Наприклад, виробництво та торгівля алкогольними 

товарами є законним у державах Європи, однак абсолютно недопустимим для 

ісламських країн. Такі ситуації спотворюють оцінки масштабів тіньової економіки 

на міжнародному рівні. Часті зміни законодавства також створюють суттєві 

проблеми при порівняннях в межах однієї країни: деякі види діяльності з плином 

часу можуть змінювати свій статус із незаконного у законний, і навпаки. Однак 

найбільшим недоліком правового підходу є абсолютизація законодавчих норм, 

правил та процедур. “Насправді, неможливо підкорятися всім законам, оскільки 

ніхто не може знати які вони загалом. З цієї ж причини і офіційна влада не 

спроможна провадити в життя всі закони у рівній мірі та без дискримінації” [350, 

с. 135]. Тому, правовий критерій не може бути єдино визначальним в економічних 

дослідженнях. Його застосування доцільне лише як одного із компонентів при 

комплексному аналізі тіньової економіки (наприклад, в межах інституціонального 

підходу) та потребує врахування інших критеріїв.  

Досить часто науковцями пропонується доповнювати правовий підхід 

морально-етичним, оскільки економічна діяльність суб’єктів господарювання 

грунтується не лише на застосуванні законодавчої бази. Наприклад, лихварство є 

неприпустимим явищем для мусульман згідно догматики Корану, але цілком 

можливим у православному світі. Донині морально-етичні критерії є 

визначальними у тлумаченнях дефініції категорії “тіньова економіка” окремими 

вченими. Так, О. Смірнов розглядає її як “діяльність, що суперечить інтересам 

суспільства”, має “деструктивний характер” та є “результатом паразитарного 

перетворення економічних відносин” [259, с. 255]. Такі однозначні оцінки є надто 

дискусійними та стосуються переважно кримінального сегменту тіньової 

економіки. На нашу думку, не зовсім зрозуміло, що саме вважати інтересами 

всього суспільства, враховуючи його диференційовану структуру. 
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Тобто, тіньова діяльність розглядається як така, що приховується від 

морального осуду та існуючого етикету економічних відносин. Важливим 

прикладом на користь такого підходу є усталена практика використання великими 

підприємствами та ТНК трансфертного ціноутворення з метою оптимізації своїх 

податкових зобов’язань та виведення капіталів в офшорні зони. Формально така 

діяльність не суперечить правовим нормам, однак держбюджет країни при цьому 

недоотримує значні кошти. Перетікання фінансових капіталів в офшорні зони 

свідчить про недосконалість чинного законодавства, окремі положення якого можна 

оцінити навіть як аморальні. У цьому випадку неможливо погодитись із поширеним 

у США принципом: “морально все те, що законно”. Вплив етики та моралі на 

розвиток суспільства переважно оцінюється в термінах “корисності”, або 

“шкідливості”, які для наукової сфери є суб’єктивними, умовними та несуть 

емоційне навантаження. Тому застосовувати ділову етику та моральні норми в якості 

концептуальних критеріїв дослідження тіньової економіки, на нашу думку, досить 

сумнівно. 

В економічній сфері значного поширення набув обліково-статистичний підхід, 

в основі якого  міститься методологія системи національних рахунків ООН. У цьому 

випадку тіньова економіка трактується як сукупність різноманітних видів 

економічної діяльності, що приховуються (повністю або частково) від 

оподаткування та не відображаються (чи неадекватно враховуються) в офіційному 

статистичному обліку. З точки зору державних інтересів недостовірність 

інформаційних даних унеможливлює досягнення поставлених цілей при реалізації 

стратегічних програм розвитку країни. Цей критерій також є визначальним при 

дихотомії економіки на формальну та неформальну. 

Переважна більшість вчених використовує статистичний критерій як один із 

елементів при комплексному підході дослідження тіньової економіки, або в якості 

базової концептуальної ознаки [48, с. 10; 118, с. 10]. Використання цього критерію 

при тлумаченні сутності тіньової економіки також традиційно застосовувалося 

для умов планової системи господарювання СРСР. Зокрема, Т. Корягіна 

ідентифікувала тіньову економіку як “виробництво товарів і надання послуг 
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населенню за плату, що не фіксуються в офіційній статистичній звітності” [103, 

с. 111]. Найбільш відомими прихильниками цього підходу є американські вчені 

Е. Фейг, П. Гутман, В. Танзі та австрієць Ф. Шнайдер, чиї дослідження мають 

прикладне спрямування – виявлення масштабів та динаміки обсягів тіньової 

економіки на міжнародному рівні. Статистичний облік за своєю сутністю має 

вторинне походження, оскільки відображає процеси та явища, що вже відбулися в 

економіці. Цей характерний недолік не дозволяє повністю розкрити всю повноту та 

мозаїчність тіньової економіки, серед складових якої складно розмежувати 

випадкове і закономірне. 

У формальній економіці виконання державою контрольних функцій є 

похідною від можливості спостерігати та обліковувати будь-які економічні процеси 

та явища. Тому такі вчені як Д. Макаров, Л. Косалс і О. Шестаков [105; 130; 319], 

при  визначенні поняття тіньової економіки, у свою чергу, пропонують в якості 

пріоритетного критерій контрольованості. Так, О. Шестаков вважає тіньовою 

економікою, насамперед, неконтрольований сектор суспільного відтворення [319, 

с. 18], цим самим надто локалізуючи об’єкт дослідження. 

Системна сутність тінізації розкривається на основі інституціонального 

(міждисциплінарного) підходу, який характеризує її як поєднання формальних та 

неформальних інститутів, наскрізних для всієї економіки. До них Д. Норд відносить 

релігію, звичаї, родинні зв’язки, культуру та ін. [158, с. 56-66], які з часом були 

прийняті державою та формалізовані у вигляді законодавчих актів, норм, санкцій 

та правил поведінки. “Формальний інститут – це кодифікація вже сформованого 

порядку” [12, с. 8]. Причому цих правил дотримуються всі суб’єкти економічної 

діяльності тією чи іншою мірою. 

Інституціональний підхід дозволяє поєднувати соціологічні та правові 

чинники (особливості національного менталітету, соціальні традиції і домовленості, 

правова та етична основи підприємництва) з елементами неоінституціональної 

економіки (права власності, конкурентне середовище, природа ринкового 

господарства та ін.). Неформальні інститути властиві не тільки тіньовій, а й 

офіційній економіці. Адже “неформальне – єдино можлива форма існування 
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формального” [11, с. 23]. При цьому одночасно зберігається дуалізм формальних та 

неформальних інститутів, які регулюють наскрізну економічну практику. Згідно 

цього підходу, тіньова діяльність ринкових суб’єктів підпорядковується 

неформальним інститутам, трансакції не проявляються у формі контрактів, а 

отримані доходи повністю чи частково не оподатковуються. Необхідно зазначити, 

що ігнорування впливу формальних інститутів не призводить до функціонування 

тіньової економіки у неінституційному середовищі. Окремі прогалини одночасно 

заповнюються позалегальною системою емпіричних норм та правил, що практично 

було доведено у дослідженнях перуанського економіста Е. де Сото [265]. Як 

наслідок, представники інституціонального напрямку надають перевагу 

використанню назви “позалегальна” (extralegal) економіка [162, с. 155]. При цьому 

акценти зміщуються лише у правову сферу, що є суттєвим недоліком цього терміна. 

Однак це не зменшує ефективність аналізу тіньової економіки при 

інституціональному підході. 

Окремі автори виділяють також інші підходи щодо дослідження процесів 

тінізації, які мають неекономічне спрямування. Так, згідно соціологічного підходу 

“тіньова економіка розглядається як взаємодія соціальних груп, які розрізняються 

положенням у системі тіньових інституцій та мотивами економічної поведінки 

суб’єктів у різних ситуаціях” [127, с. 35]. При такому тлумаченні не зовсім 

зрозуміло, чим соціологічний підхід відрізняється від мотиваційного, оскільки 

передбачає очевидне часткове дублювання. 

Отже, необхідно констатувати, що уніфікованого підходу до формування 

дефініції “тіньова економіка”, який би застосовувався науковцями різних країн, 

донині не існує. При розкритті сутності категорії “тіньова економіка”, на нашу 

думку, найбільш ефективним є комплексний підхід, оскільки він дозволяє 

поєднати правові, соціальні та економічні групи критеріїв, що взаємодоповнюють 

один одного. Дотримуючись цієї вимоги, Ю. Попов та М. Тарасов сформулювали 

таке визначення: “тіньова економіка являє собою об’єктивно існуючу і постійно 

відтворювальну підсистему ринкового господарства, в якій господарюючі 

суб’єкти прагнуть домогтися економічної вигоди методами недобросовісної 
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конкуренції, тобто за своєю особистою ініціативою або під впливом зовнішніх 

обставин вдаються до дій, що суперечать закону, діловій етиці, правилам гри між 

бізнесом та владою, морально-етичним нормам суспільства” [195, с. 50]. 

Запропонована сутність тіньової економіки ґрунтується на поєднанні правового, 

морально-етичного та інституційного критеріїв. На нашу думку, таке визначення 

тіньової економіки не зовсім вдале, оскільки залишає за межами важливу 

статистичну ознаку, а також є надто деталізованим і громіздким. Окрім того, 

критерій “совісті” є нечітким, суперечливим та діалектичним, оскільки ставлення 

до нього з боку суспільства різниться протягом усіх історичних етапів розвитку 

людства.  

Наведемо дефініції категорії “тіньова економіка” українських вчених, які 

найчастіше використовуються (табл. 1.1): 

Таблиця 1.1 
Приклади дефініцій категорії “тіньова економіка” 

Автор Дефініція 

Турчинов О.В. 
[288, с. 11]       

“Тіньова економіка – це економічна діяльність, яка не враховується і не 
контролюється офіційними державними органами, і або спрямована на 
отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства”. 

Базилюк А.В., 
Коваленко С.О. 
[7, с. 18] 
 

“Тіньова економіка – це результат порушення рівноваги між суб’єктами 
держави з приводу створення й розподілу прибутку, що трапилося 
внаслідок дерегуляції економіки й порушення на цій основі балансу 
інтересів, а також через недостатність або недосконалість засобів 
ефективного контролю за чинним законодавством”. 

Засанський В.В. 
[81, с. 14] 

“Тіньова економіка – це сфера діяльності, що пов'язана з відносинами між 
людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання на 
основі соціального протистояння до головних макроуправлінських 
механізмів і їх функціонуванням поза управлінським контролем та 
обліком, з ухиленням від оподаткування доходів”. 

Мазур І.І. 
[127, с. 29-30] 

“Тіньова економіка – складне соціально-економічне явище, представлене 
сукупністю неконтрольованих і нерегульованих як протиправних, так і 
законних, але переважно аморальних економічних відносин, що 
виникають між суб’єктами економічної діяльності з метою отримання 
надприбутку за рахунок приховування доходів і ухилення від сплати 
податків”. 

Варналій З.С. 
[35, с. 7]   

“Тіньова економіка – це складне явище, представлене як сукупність не 
контрольованих і не регульованих як протиправних, так і законних 
економічних відносин між суб’єктами економічної діяльності, які мають 
на меті незаконне (неофіційне) отримання доходу”. 

Джерело: узагальнено автором. 
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Зазначені визначення категорії “тіньова економіка” загалом відповідають 

вимогам системності і комплексності, не є суперечливими та відображають 

найбільш важливі аспекти досліджуваного явища. Відмінністю цих інтерпретацій 

тіньової економіки від попередніх тлумачень зарубіжних авторів є акцентування 

уваги на податковому аспекті проблеми, що особливо актуально у контексті 

економічної безпеки держави. Однак, варто звернути увагу на окремі недоліки та 

неточності: у дефініції О. Турчинова порушення чинного законодавства не завжди 

обов’язкове, оскільки окрема діяльність ринкових агентів може здійснюватися 

поза регламентацією правових норм; з цих самих позицій не можемо погодитись 

щодо тотожності понять “незаконне” та “неофіційне отримання доходу”; у 

тлумаченні А. Базилюк та С. Коваленка наводяться, скоріше, причини явища 

тіньової економіки, ніж розкривається дефініція самої категорії; визначення 

В. Засанського має дещо звужене спрямування – увага акцентується на 

управлінському аспекті. Окрім того, на нашу думку, недоцільно використовувати 

такі складові як “аморальність” (нечітке та схильне до змін поняття) та 

“надприбутковість” (неможливо втановити межу, за якої вживається префікс 

“над”), що використовуються при розкритті сутності тіньової економіки І. Мазур. 

Врахувавши зазначені недоліки, пропонуємо власне визначення категорії 

“тіньова економіка”, яке 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. 

Проаналізувавши різноманітні дефініції категорій “неформальна економіка” 

та “тіньова економіка”, доходимо висновку, що вони співпадають лише частково. 

Принципова відмінність між ними полягає у такому: “неформальна економіка” не 

зводиться виключно до ринкової діяльності та не включає кримінальний сегмент 

(що відповідає загальноприйнятій міжнародній практиці); у свою чергу, 
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економіка домогосподарств та міжсімейних обмінів (“реципрокні” відносини) не є 

складовою тіньової економіки, оскільки не підлягає офіційній формалізації. 

Порівняно із тіньовою економікою, категорія “неформальна економіка” за 

змістом більш поліаспектна за рахунок охоплення неринкового сектору діяльності 

суб’єктів господарювання. Проте дослідження тіньових економічних явищ та 

процесів, враховуючи масштаби їх поширення, є актуальнішим завданням. 

Відмінності між цими об’єктами дослідження проявляються як у кількісному, так 

і у якісному вираженні. Якщо у неформальній економіці приховуються отримані 

доходи (чи здійснені витрати), то у кримінальному сегменті тінізації – сам факт 

ведення будь-якої діяльності. Відповідно, з погляду економічної безпеки держави, 

кримінальну складову тіньової економіки намагаються мінімізувати, тоді як її 

інші елементи – легалізувати.  

 

1.2. Типологізація тіньової економіки: секторальний та 

інституціональний підходи 

 

Тіньова економіка як науковий об’єкт є надзвичайно складним явищем, що 

поєднує різнотипні системні елементи, відмінні, насамперед, за якісними 

характеристиками. Тому для правильного розуміння сутності проблематики 

дослідження необхідно здійснити типологізацію тіньової економіки відповідно до 

специфіки національних умов розвитку суспільства. При цьому доцільно 

враховувати також варіанти структуризації інших авторів, аргументи яких, на 

нашу думку, є найбільш переконливими. 

Оскільки складові тіньової діяльності у соціально-економічних системах  

мають непаритетне значення, виникає проблема застосування спільних 

методологічних принципів та універсальних критеріїв поділу. За змістом 

досліджуваного явища загалом виділяють два підходи: інституціональний та 

секторальний, які відповідно спричиняють дефініційні відмінності між 

категоріями “неформальна економіка” та “тіньова економіка”. 
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Важливою складовою неформальної економіки є позаринкова соціальна 

економіка, що включає економіку домогосподарств (domestic economy) та 

реципрокні відносини (міжсімейний обмін). Паралельно до існування товарного 

обігу та централізованого перерозподілу (редистрибуція) вперше К. Поланьї була 

виділена така форма економічної інтеграції суспільства, як реципрокція – 

симетричний взаємний обмін натуральною продукцією між домогосподарствами 

[190, с. 68]. Реципрокні відносини базуються, насамперед, на соціальних мотивах 

(взаємодопомозі, солідарності, довірі, дотриманні традицій), здійснюються 

фрагментарно на непостійній основі та без використання грошей як засобу 

платежу. Прикладом такої специфічної діяльності можуть бути приватні 

перевезення, індивідуальне будівництво та ремонти, садівництво а також інші 

елементи ведення натурального господарства. Основна мета економіки 

домогосподарств – ефективний розподіл часу за рахунок самозабезпечення та 

виведення окремих аспектів споживання від залежності ринкової пропозиції. 

Хоча економіка домогосподарств та реципрокні відносини не суперечать у 

явній формі ринковій системі, проте вони мають інше походження – соціальне. 

Діяльність суб’єктів у секторі позаринкової соціальної економіки не підлягає 

формалізації за жодним із основних критеріїв: не суперечить законодавству, не 

передбачає ведення обліку і звітності та перебуває поза сферою оподаткування.     

Інституціональний підхід передбачає характеристику правил гри, які є 

наскрізними для всієї економіки. Е. Фейг, як прихильник такого підходу, 

розробив власну типологізацію із чотирьох складових залежно від того, які саме 

інституційні правила та процедури ігноруються суб’єктом економічної діяльності:  

– за правовим критерієм: нелегальна економіка (illegal economy) – діяльність 

щодо виробництва і розподілу законодавчо заборонених товарів та послуг; 

– за податковим критерієм: незадекларована економіка (unreported economy) 

– діяльність, яка “передбачає обхід або ухилення від встановлених податкових 

правил” [344, с. 991]; 

– за критерієм обліку: незареєстрована економіка (unrecorded economy) – 

діяльність, що не відповідає вимогам звітності державних статистичних органів; 
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– за полікритеріальними ознаками: неформальна економіка (informal 

economy) – господарська діяльність, спрямована на уникнення витрат щодо 

дотримання законності та адміністративних правил з приводу регулювання 

“відносин власності, комерційного ліцензування, трудових контрактів, цивільних 

правопорушень, кредитування і систем соціального забезпечення” [344, с. 992]. 

Виділені форми економіки мають спільний сектор. Наприклад, неформальна 

економіка одночасно може бути і незадекларованою, і незареєстрованою. У цьому 

випадку дефініція неформальної економіки, запропонована С. Барсуковою, 

узгоджується із інституціональним підходом Е. Фейга. 

Секторальний підхід до типологізації більш поширений, ніж 

інституціональний. При його застосуванні ряд науковців (С. Коваленко, 

Ю. Латов, І. Мазур, М. Флейчук) класифікують неформальну економіку як 

частину тіньової [7, с. 22; 118, с. 12; 128, с. 77; 298, с. 211]. Проте С. Барсукова та 

В. Радаєв використовують протилежний методичний прийом, коли тіньову 

економіку розглядають як складову неформальної [11, с. 32; 209, с. 5]. 

Утотожнювати наукові категорії “тіньова економіка” та “неформальна економіка” 

– концептуальна помилка, якої припускаються окремі автори [195, с. 31]. 

Відповідно до раніше зазначених відмінностей між дефініціями 

“неформальна економіка” та “тіньова економіка”, пропонується принципова 

відмова від встановлення більш загальної серед двох інтегрованих категорій (за 

аналогією між поняттями ВВП – ВНП), що схематично відображено на рис. 1.1. 
 

 
Рис. 1.1. Співвідношення між категоріями “тіньова економіка” – 

“неформальна економіка” (розроблено автором). 
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Проаналізуємо типологізації окремих науковців згідно дефініційних ознак 

тіньової економіки.  

Серед дослідників тіньової економіки найбільш поширеним є використання 

правового критерію. В якості домінуючого цю ознаку застосовують З. Варналій, 

О. Мірошниченко, Ю. Попов, В. Радаєв, Н. Різник, М. Флейчук та інші автори. 

Зокрема, В. Радаєв за ступенем легітимності виділяє легальну і позаправову 

складові економіки (відповідно “білі” та “рожеві” ринки), а також здійснює 

дуальний поділ тіньової економіки на напівправову економіку (“сірі” ринки) – 

створення легального продукту за допомогою нелегальних засобів; нелегальну, 

кримінальну економіку (“чорні” ринки) – досягнення нелегальних цілей за 

допомогою нелегальних засобів [208, с. 35]. За аргументацією В. Радаєва будь-яка 

діяльність поза законодавчим регулюванням, фактично, не відноситься до 

тіньової економіки, оскільки не завдає збитку та не суперечить інтересам 

ринкових агентів. Проте ми не можемо погодитися із рівнозначимістю 

нелегальної та кримінальної економіки. Відмінність між ними залежить, 

насамперед, від особливостей законодавчого базису країни; не завжди будь-яка 

нелегальна діяльність економічних суб’єктів є предметом кримінального права.  

Відносно кримінальної компоненти тіньової економіки необхідно 

зазначити, що існує певна загроза неприпустимого всеохоплення забороненої 

законом діяльності. Так Ю. Попов та М. Тарасов зазначають, що кримінальний 

сектор відносити безпосередньо до самої економіки сумнівно, оскільки він є 

різновидом злочинності [195, с. 29]. Як правило, у законодавстві накладається 

вето на певну дію (бездіяльність) чи її результат: виробництво окремих товарів 

або надання послуг, специфічний розподіл ресурсів, споживання визначеного 

продукту. Однак, національне право, що встановлює межі між категоріями 

“кримінальне” та “легальне”, схильне до змін. Для того, щоб встановити предмет 

економічної кримінології, необхідно розділити незаконну діяльність, спрямовану 

проти особистості (крадіжки, розбій, вимагання) та злочини, пов’язані із 

здійсненням заборонених трансакцій (традиційний кримінальний бізнес): 

виробництво та продаж наркотиків, торгівля людьми, корупція, нелегальна 
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торгівля зброєю (державна монополія на торгівлю зброєю відноситься до 

офіційної (формальної) економіки). 

Використовуючи також правову ознаку, З. Варналій відносить до тіньової 

економіки такі складові елементи [286, с. 32]: 1) “неформальна економіка” – 

легальне виробництво товарів і надання послуг, що нерегламентується державою; 

2) “підпільна економіка” – порушення в межах дозволеної економічної діяльності; 

3) “незалежна економіка” – здійснення заборонених видів діяльності (у цьому 

випадку більш вдалою була б назва “незаконна економіка”). Погодимося із 

З. Варналієм, який слушно зазначає, що за правовим критерієм неправомірно 

характеризувати тіньову економіку як нелегітимний варіант неформальної 

економіки.  

Н. Різник здійснює структуризацію тіньової економіки на регіональному 

рівні за ступенем інтенсивності впливу суспільних відносин на економічну 

безпеку регіону. Зокрема, дослідниця виділяє паралегальну та нелегальну 

економіки – частини тіньової, що на рівні регіону становлять загрозу (або, 

відповідно, підвищену небезпеку) та можуть заподіяти істотної шкоди суб’єктам 

господарювання. При цьому легальна економіка регіону інтерпретується як 

“система суспільних відносин між суб’єктами господарювання на регіональному 

рівні, які своєю дією або бездіяльністю за ознаками злочину не становлять 

небезпеки, не заподіяли і не можуть заподіяти істотної шкоди фізичній чи 

юридичній особі, суспільству або державі” [248, с. 139]. У наведеному 

формулюванні, на нашу думку, некоректно поєднувати розкриття сутності 

легальної економіки із характеристикою “за ознаками злочину”, що суперечить 

одне одному. Окрім того, використання автором поняття “істотна шкода” є 

нечітким. 

Будь-яка господарська діяльність, що регламентується офіційним 

законодавством, може базуватись також на інших інституціональних нормах та 

правилах неформального походження. Тому, хоч правовий критерій є важливим, 

однак частина тіньової економіки залишається поза межами його охоплення. 



 57

Стосовно тіньової економіки виникають також понятійні та методологічні 

проблеми, якщо дотримуватися стандартів, розроблених статистичним комітетом 

ООН спільно із ОЕСР та міжнародною організацією праці. У 1993 р. вперше на 

міжнародному рівні було узгоджено систему національних рахунків (СНР) 

рекомендаційного характеру щодо статистичного обліку “неспостережуваної” 

економіки (ряд авторів некоректно тлумачать її як тіньову економіку [143; 248]). 

Нині у країнах СНД діє нова концепція СНР – 2008 (коди N1-N7), згідно якої 

виділяють такі компоненти неспостережуваної економічної діяльності [83, с. 87]: 

– тіньова економіка: виробництво та продаж звичайних незаборонених 

законом товарів та послуг, які процедурно є прихованими з метою ухилення від 

оподаткування та несплати соціальних внесків (фактично зводиться до “сірого” 

сектору); 

– незаконна економіка: виробництво і торгівля недозволеними законодавчо 

товарами та послугами (кримінальний сектор, який не включає “фіктивну” 

складову щодо перерозподілу доходів та існуючого майна: корупція, крадіжки, 

незаконне виведення капіталів і т.п.); 

– неформальний сектор економіки: діяльність приватних підприємців і 

некорпоративних підприємств без статусу юридичної особи та ведення 

бухгалтерського обліку, що здійснюється на законних підставах з метою 

забезпечення зайнятості і доходності членів своїх домогосподарств. У цьому 

випадку при розрахунках ВВП не враховується виробництво товарів чи надання 

послуг для власного споживання. 

Методологія міжнародної статистики, насамперед, має прикладне 

спрямування: ведення статистичного обліку неспостережуваної економіки для 

наступної корекції при розрахунках офіційних показників СНР. Її періодичні 

зміни не сприяють застосуванню уніфікованого підходу до типологізації тіньової 

економіки.   

Для структурної побудови тіньової економіки Ю. Латов виділяє 

взаємозв’язки із офіційною економікою, а також використовує об’єктно-

суб’єктний підхід. Згідно з його типологізацією виокремлюють три компоненти 
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тінізації [118, с. 10-11]: друга (“білокомірцева”), “сіра” (неформальна) та “чорна” 

(підпільна) економіка. Під другим (“білокомірцевим”) сектором автор розуміє 

заборонену законом діяльність працівників (за аналогією) першої (офіційної) 

економіки щодо прихованого перерозподілу результатів господарювання. 

Фактично, ця складова відповідає “фіктивній” економіці, традиції дослідження 

якої відповідають періоду існування планової системи СРСР [103; 353]. При 

цьому Ю. Латов опирається на поняття “білокомірцева злочинність”, вперше 

введене у науковий обіг Є. Сатерлендом [404] – злочини у сфері бізнесу та 

політики, здійснені респектабельними особами із високим соціальним статусом 

при виконанні ними службових обов’язків (хабарництво, шахрайство, фінансові 

махінації, псевдоекспорт тощо). Погоджуємося з тими науковцями, які вважають 

доцільним віднести цей сектор до нелегального (у т.ч. кримінального) складника 

тіньової економіки на підставі того, що така діяльність супроводжується 

фальсифікацією економічної інформації та прямо порушується чинне 

законодавство.               

За оцінкою Ю. Латова, найбільш масовим та масштабним за обсягами 

поширення вважається “сірий” (неформальний) сектор тіньової економіки – 

дозволена законом діяльність щодо виробництва та реалізації звичайних товарів і 

послуг, яка не реєструється та не враховується офіційною статистикою. За такого 

тлумачення окрім правового одночасно застосовується також статистичний 

критерій. Відповідно під “чорною” (“підпільною”) складовою автор має на увазі 

законодавчо заборонену економічну діяльність, яка пов’язана із виробництвом та 

розподілом нелегальних товарів чи послуг.  

Щодо запропонованої Ю. Латовим термінології у класифікації структури 

тіньової економіки, вважаємо сумнівним і недоцільним одночасне поєднання 

кількісних визначень із “кольорами” економіки. Однак, використання 

“кольорових” найменувань при типологізації – поширене явище у зарубіжній 

науковій літературі. Вперше цей прийом застосував А. Каценелінбойген: він 

запропонував одразу шість кольорових відтінків структурних елементів тіньової 

економіки СРСР, які складно сприймаються [360]. Такий спосіб також досить 
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часто використовується у публіцистиці, чим частково дискредитує себе. 

Зауважимо, що вживання “кольорових” назв (в обмеженій кількості) може 

використовуватись, але лише в якості допоміжної, а не основної термінології. 

Інші зарубіжні вчені, які дотримуються секторального підходу при 

дослідженні тіньової економіки, часто послуговуються структуризацією 

американського економіста Д. Блейдса [157, с. 5]:  

– приховане від державної влади виробництво та реалізація повністю 

легальних товарів з метою ухилення від сплати податків (цей сектор відповідає 

неформальному у класифікації Ю. Латова); 

– виробництво та реалізація забороненої законодавством продукції (чи 

надання послуг); 

– доходи у натуральному вираженні, що приховуються від оподаткування. 

Як видно із вищенаведеного, Д. Блейдс при типологізації тіньової економіки 

застосовує дві домінуючі ознаки: правову та податкову.   

Одним із перших у вітчизняній науці найбільш детальну типологізацію 

тіньової економіки розробив О. Турчинов. У структурі тіньової економічної 

діяльності він виділив чотири блоки, які складаються із 62 груп, 38 підгруп та 

базуються на 16 критеріальних ознаках, визначальними з яких є такі: умови 

функціонування, вид діяльності, соціальні наслідки, мотиви поведінки, 

відношення до офіційної економіки, рівень територіального охоплення, суворість 

законодавчого покарання [288, с. 66-70]. Пропонується доповнити типологізацію 

тіньової економіки залежно від етапів відновлювального циклу: тіньове 

виробництво, розподіл, обмін та тіньове споживання.  

До чотирьох структурних блоків тіньової економіки О. Турчинов відніс такі: 

– “неприховувана від державних органів економічна діяльність, але з ряду 

об’єктивних і суб’єктивних причин не враховувана, не контрольована і не 

оподатковувана державою” [289, с. 32]. Дефініція цього сектора частково 

дублюється із структурною складовою іррегулярної економіки Е. Фейга [345, с. 5] 

та доповнена функцією контролю з боку держави щодо джерел доходів та 
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правової відповідальності. Фактично, О. Турчинов розкриває сутність 

неформальних реципрокних відносин та економіки домогосподарств; 

– “легальна економічна діяльність, у процесі якої відбувається повне або 

часткове ухилення від сплати податків, зборів, штрафів і інших обов’язкових 

платежів, а також порушення її державної регламентації” [289, с. 32]. У цьому 

випадку наводиться сутність “сірого” різновиду тіньової економіки, коли ринкові 

суб’єкти отримують додатковий дохід за рахунок недотримання податкового, 

митного чи іншого законодавства; 

– “незаконна, навмисно приховувана від державних органів економічна 

діяльність”; 

– “діяльність, спрямована на отримання доходу шляхом скоєння чи 

сприяння скоєнню злочинів, що тягнуть за собою кримінальну відповідальність”. 

Останні два блоки складно розмежувати, оскільки вони частково наслідують один 

одного за правовим критерієм. 

Серед вітчизняних науковців заслуговує на увагу класифікація тіньової 

економіки І. Мазур [128, с. 77-79]:  

– неформальна економіка: легітимний сектор тіньової діяльності, що не 

реєструється та не включається у статистичну звітність (цей компонент 

помилково ототожнюється автором лише з економікою домогосподарств);    

– прихована економіка: легальна економічна діяльність суб’єктів 

господарювання, результати якої вимушено приховуються від оподаткування та 

не відображаються у статистичній звітності;  

– підпільна (кримінальна) економіка: нелегальна злочинна діяльність, яка 

має антисоціальну та деструктивну сутність.  

Наведена І. Мазур класифікація тіньової економікою стосується одного 

ієрархічного рівня, здійснена за трьома критеріями: правовим, статистичним та 

податковим. Вважаємо за доцільне здійснити більш складну структуризацію за 

цими ознаками, але на різних типологічних рівнях. 

Як зауважує В. Ісправніков, “немає абсолютного поділу: “тіньова” 

економіка – з одного боку, легальна – з іншого. Є один господарський процес з 
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“тіньової” складовою” [85, с. 45]. У реальній практиці інколи досить складно 

віднести певне явище тіньової економіки до конкретного сектору, оскільки 

концептуально між її різновидами немає чітких меж, вони постійно змінюються. 

Тіньова діяльність не локалізується власним замкнутим простором, тому не 

завжди можливо означити межу де закінчується офіційна економіка і починається 

тіньова.      

Вважаємо, що проблему типологізації варто розглядати як певний 

континіум транзитивних станів національного рівня. При цьому, відмова від 

дихотомії сегментування монолітного економічного простору не заперечує, а 

тільки доповнює його, оскільки при цьому зберігаються крайні полюси: ідеальний 

тип офіційної (формальної) економіки та кримінальний сегмент тіньової 

економіки; в інтервалі між ними – різні перехідні та комбіновані форми (у т.ч. 

прихована економіка). Діяльність суб’єктів господарювання лише поєднує ознаки 

цих полюсів у різних пропорціях. Цієї ж позиції дотримується ряд сучасних 

вчених. Зокрема, Ю. Латов зазначає, що “немає чіткої поляризації “білої” 

(законослухняної) та тіньової (нелегальної) діяльності, є лише різноманітні 

відтінки сірого і чорного” [118, с. 248].  

На основі дефініційних критеріїв можливо провести структуризацію 

тіньової економіки, визначити її різновиди та відобразити взаємозв’язки з іншими 

складовими. Концептуальна авторська схема типологізації тіньової економіки, що 

базується на секторальному підході, наведена на рис. 1.2. Відповідно до схеми, 

при типологізації тіньової економіки використано двоблоковий варіант її 

структурних компонентів та суміщено три критеріальних ознаки (правову, 

статистичну та податкову). Запропонована типологізація тіньової економіки є 

умовною та відносною. 

До 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) 
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державними органами. Підпільна (“чорна”) економіка – кримінальна діяльність 

суб’єктів господарювання щодо виробництва та реалізації заборонених товарів чи 

послуг, яка не підлягає реєстрації, контролю та не оподатковується державними 

органами. Підпільна економіка є більш дослідженою, проте за своїми 

характеристиками порівняно складніше нейтралізується. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Схема типологізації тіньової економіки та взаємозв’язки із іншими 

секторами економіки (розроблено автором). 

 

Підсумовуючи вищенаведене, варто виділити два підходи, які мають 

принципові відмінності: 1) секторальний: тіньова економіка трактується як 

поєднання секторів формальної та неформальної реальності, що протистоять 

державному регулюванню, обліку та контролю; 2) інституціональний 

(наскрізний): тіньова економіка розглядається як сукупність інституційних 

відносин, що характерні будь-яким сегментам економіки. До переваг 
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інституційного підходу за спрямуванням належить відслідковування складного 

комплексу взаємозв’язків і взаємозалежностей між різними формами 

господарювання. Секторальний напрям дослідження є більш прикладним та 

розвиненим. І хоча у реальній практиці неможливо провести ізоляційну межу між 

антагоністичними сегментами офіційної та тіньової економіки, однак такий 

аналітичний розподіл – усталена наукова традиція.  

 

1.3. Передумови виникнення та детермінанти поширення тіньової 

економіки 

 

Поліваріантність історичних умов розвитку в межах певних хронологічних 

періодів та міжгалузеві відмінності формують специфічну систему чинників, які 

отримують емпіричне підтвердження на рівні держав, локальних територій чи 

сфер діяльності. Однак, в основі феномена тіньової економіки лежать переважно 

спільні процеси та закономірності, які не зводяться до диференціації соціально-

економічного розвитку окремих країн [217]. Тому, насамперед, доцільно 

акцентувати увагу на загальних причинах існування тіньової економіки – умовно-

універсальних, та означити їхню специфіку на національному рівні.                   

Спільною ознакою різнотипних концепцій дослідження передумов 

виникнення і функціонування тіньової економіки є дотримання вимог системності 

та неможливість застосування моністичного принципу як єдиної причини цього 

складного явища.  

З приводу проблеми “тінізації” науковцями наводяться два підходи до її 

започаткування: одночасно з виникненням державних утворень та із зародженням 

товарно-грошових відносин. Прихильниками першого є такі науковці як 

А. Базилюк [7], В. Предборський [201], О. Смірнов [259] та С. Єчмаков: “тіньова 

економіка з’явилася разом з державою, яка почала встановлювати формальні 

правила обліку результатів господарської діяльності для збору податків з їхніх 

доходів” [60, с. 117].  
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До появи державних правових систем основною перепоною для 

недобросовісної господарської практики була релігійна мораль. Зокрема, 

О. Турчинов зазначає про наявність табуювання релігійними догмами у вигляді 

десяти Божих заповідей, порушення яких супроводжувалося переслідуваннями та 

покараннями [288, с. 7]. Наприклад, лихварство засуджувалося канонічним 

правом та нормами християнської етики (у Корані цей вид діяльності донині 

вважається тяжким злочином). Недотримання певних морально-етичних норм 

було притаманне ще стародавнім цивілізаціям, про що свідчать історичні 

джерела. Так першим із стародавніх філософів, хто розмежував економіку на 

“добросовісну” та “недобросовісну” був Арістотель. Прагнення до наживи та 

збагачення як самоціль, що досягається під негативним впливом грошей, він 

назвав “хремастикою” [4]. Вона неминуче виникає як антипод суміжної морально-

етичної економіки, внаслідок порушення існуючих регламентацій та 

неформальної тогочасної практики.  

Іншого підходу щодо передумов виникнення тіньової економіки 

дотримується І. Мазур: “...заборони та обмеження, що спонукають до 

приховування економічної діяльності, виникають разом із появою обмінних 

процесів серед населення”, товарно-грошовими відносинами [127, с. 13; 127, 

с. 20]. Аргументи на користь цього положення наводять також О. Турчинов [288, 

с. 7] , Ю. Латов [118, с. 202], М. Тарасов [195, с. 10] та інші вчені.  

Один із основоположників економічної антропології К. Поланьї 

виокремлював таку форму неформальної інтеграції як реципрокція (симетричний 

обмін продукцією натурального господарства між родинними та дружніми 

домогосподарствами), що сформувалася задовго до появи ринкових систем та 

відіграє суттєву роль у багатьох суспільствах донині [190, с. 68]. Реципрокні 

відносини базуються на морально-етичних принципах взаємодовіри, допомоги та 

поваги. Виходячи із цих позицій, неможливо погодитись із однозначним 

висновком про відсутність неформальних відносин в епоху натурального 

господарства, як це категорично стверджує Ю. Латов: “натурально-господарська 

життєдіяльність практично не породжує неформальної економіки як специфічного 
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інституту ... неформальна економіка є феноменом саме товарного, а не 

натурального господарства” [118, с. 201-202].  

Загалом, підтримуючи ідею товарно-грошових відносин як основної 

передумови походження тіньової економіки, вважаємо також за необхідне 

висловити окреме застереження: доцільно, насамперед, констатувати наявність 

певної специфіки при веденні натурального господарства людьми ще в первісних, 

додержавних формах цивілізацій як майбутнього елементу неформальної 

економіки в сучасному її розумінні.  

У процесі еволюції окремі морально-етичні норми, як похідні від релігійних 

заборон та обмежень, були позитивно сприйняті багатьма державами та 

формалізовані у вигляді її інституцій та законодавства. У контексті ретроспективи 

варто зауважити, що самі закони досить часто відображали морально-етичні 

цінності певного періоду: свого часу работоргівля та морське піратство були 

цілком прийнятними видами діяльності. Погляди на те, що саме вважати 

недобросовісною господарською практикою постійно змінювалися. Так у період 

другої світової війни ряд швейцарських банків активно співпрацювали із урядом 

третього рейху [358, с. 1]; у свою чергу американські монополії за мовчазної 

згоди конгресу вели активну торгівлю та надавали послуги зв’язку німецьким 

державним компаніям [358, с. 32; 358, с. 93]. Однак такі дії формально не 

підпадали під заборону тогочасних законів, порушуючи фактично елементарні 

морально-етичні засади. 

Досить парадоксальним також є той факт, що держава як базовий інститут 

суспільства, сама приймала участь у тіньовій економіці, недотримуючись при 

цьому нею ж встановлених правил, особливо у сфері грошового обігу (наприклад, 

“мідний бунт” у Росії 1662 р.). Переваги тінізації використовуються окремими 

країнами і у наш час. Так, уряд Німеччини на офіційному рівні визнав, що 

здійснив купівлю в анонімного продавця крадених баз даних, які містять 

інформацію про депозитні рахунки своїх громадян у банках Швейцарії та 

Ліхтенштейну для ідентифікації неплатників податків [43, с. 10]. Слід визнати, що 
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морально-етичні норми в епоху глобалізації дедалі більше втрачають свою роль, 

як одного із обмежуючих чинників тінізації економіки будь-якої країни. 

З точки зору антропології та психології мотивами здійснення заборонених 

видів економічної діяльності у неявній, прихованій формі є суперечлива, дуальна 

природа самої людини, якій одночасно притаманні щедрість та корисливість, 

альтруїзм та егоїзм, чесність та обман. Співіснування таких ознак, тою чи іншою 

мірою, завжди присутнє в господарській діяльності всіх народів на будь-якій 

стадії розвитку.  

Біхевіористичні  аспекти були об’єктом дослідження багатьох мислителів у 

різні періоди часу. Зокрема, у контексті тінізації, одна із найбільш відомих праця 

англійського філософа 18 ст. Б. Мандевіля “Байка про бджіл”. У цьому творі 

автор, застосувавши компаративістський підхід, зробив парадоксальний висновок, 

що окремі людські пороки – вимушена необхідність для функціонування 

суспільства загалом [131, с. 63]. Тобто тіньова економіка є загальнолюдським 

феноменом. 

Оскільки не існує ідеального типу людини як суб’єкта економічних 

відносин, то в принципі не може і бути досконалих ринкових систем. Емпіричні 

дослідження підтверджують, що перманентні вади ринку є однією із 

фундаментальних першопричин походження тіньової економіки.  

Функціонування ринку передбачає прагнення до економічної вигоди 

господарюючих суб’єктів. Ринковій системі об’єктивно притаманний фетишизм 

прибутку. У цьому контексті доцільно навести одіозний висловів Т. Данінга (який 

часто помилково приписують К. Марксу) щодо ролі норми прибутковості у 

ринковій діяльності: “Забезпечте 10 процентів, і капітал згоден на всяке 

застосування, при 20 процентах він стає жвавим, <...> при 100 процентах він 

топче всі людські закони, при 300 процентах немає такого злочину, на який він не 

ризикнув би, навіть під страхом шибениці” [132, с. 703]. При наявності різного 

роду інституційних самообмежень (наприклад, “протестанської етики” за 

М. Вебером [40]) вищезазначений ринковий недолік можливо не усунути 

повністю, а лише частково нівелювати. 
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Отже, основним мотивом ринкової поведінки індивіда є досягнення 

найкращих результатів за рахунок пошуку оптимального співвідношення між 

максимізацією своїх доходів та затратами власних зусиль. Такий раціоналізм 

(інколи науковцями використовуються також терміни гіпер-, ультрараціоналізм), 

одночасно взаємодіючи із сприятливими умовами для його реалізації, спонукає 

ринкових суб’єктів до тіньової діяльності.  

При постійному зростанні конкурентних відносин виникає необхідність 

скорочення витрат за рахунок використання тіньової системи. Ця тенденція 

спостерігається як на мікроекономічному рівні підприємств (чи 

домогосподарств), так і на макро- та мегарівнях міждержавного простору загалом. 

Зокрема, на цей самий аспект у сфері виробництва акцентує свою увагу 

М. Кастелс [334, с. 28]. Ю. Попов взагалі розглядає тіньову економіку як одну із 

форм недосконалої конкуренції [195, с. 21]. Завищені трансакційні витрати, які 

обумовлені економічною діяльністю в межах існуючого законодавства, згідно 

термінології Е. де Сото – це “ціна підпорядкування закону” [265, с. 187]. Однак 

ухилення від формальних платежів (як правило, фіскального типу) одночасно 

призводить до необхідності оплати інших витрат суб’єктами тіньової економіки – 

“ціни позалегальності”.  

Свого часу перуанський економіст Е. де Сото кардинально змінив уявлення 

про генезу тіньової економіки, що сприймалася раніше як соціальне зло 

притаманне маргінальним верствам бідних та відсталих країн. Він запропонував 

нову концепцію, що принципово відрізнялася від попередніх підходів К. Харта та 

інших вчених. Основною причиною існування тіньової економіки за де Сото є 

неефективний правовий режим та бюрократична зарегульованість з боку держави. 

“Тіньові відносини виникають як реакція населення на “меркантилістську” 

політику влади, що створює систему правового та економічного “апартеїду” 

(термінологія де Сото). <...> Незаконна діяльність поширюється тоді, коли 

правові обмеження перевищують певний соціально прийнятний рівень, ... коли 

витрати дотримання законності перебільшують вигоди від його дотримання. 

Вкрай рідко тіньова діяльність порушує всі закони; у більшості випадків 
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порушуються лише окремі їх положення” [265, с. 26-27]. На основі емпіричних 

досліджень Е. де Сото показав, що за умов неадекватності правової системи, 

неможливості виконання вимог легальності суб’єкти господарювання 

залишаються по суті без можливості вибору; їх протиправна економічна 

поведінка стає вимушеним засобом ринкової конкуренції. “Готовність діяти поза 

рамками закону значною мірою є результатом раціональної оцінки витрат 

законослухняності” [265, с. 178]. Однак знехтування легальними нормами права 

не створює інституційний вакуум, оскільки одночасно у тіньовій економіці 

виникає специфічне право – нелегальне. Відповідно головною загрозою 

національній економіці, за версією де Сото, є недосконалі закони та 

адміністративні бар’єри.  

Неможливість дотримання вимог легальності – один із базових принципів 

неоліберальної “десотіанської” концепції. Відповідно пропонується такий варіант 

для подолання тінізації – боротьба із “негативними” законами та їх заміна на 

“позитивні”. На нашу думку, таке вирішення проблеми є надто спрощеним 

сприйняттям реальності, оскільки не відповідає комплексному підходу. Варто 

зазначити, що формування досконалої правової системи – досить складний 

процес, що вимагає відмову від усталених стереотипів суспільства. У цьому 

контексті дискусійним є твердження, що “закон необхідно виконувати, навіть 

якщо він недосконалий, оскільки він – основа стабільності” [100, с. 139]. У першу 

чергу важливо враховувати “якість” юридичних правил та норм. Тобто, якщо у 

процесі господарювання порушуються недолугі закони, які впливають на 

збільшення витрат суб’єктів підприємницької діяльності, то такі дії можуть мати 

загалом позитивні наслідки для всієї економіки.  

Законодавчі норми та етичні правила не розглядаються членами суспільства 

як обов’язкові, непорушні елементи формальної системи. Одночасно з цим 

прагнення людини до задоволення особистих інтересів, реалізації власних 

амбіцій, зовсім необов’язково призводить до девіантної поведінки. За умов 

тіньової економіки суттєву роль відіграють також неформальні норми 

суспільства.   
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Подальші дослідження, які проводилися у європейських країнах, не 

заперечили висновки Е. де Сото, але при цьому було здійснено важливе 

уточнення: масштаби поширення тіньової діяльності залежать не стільки від 

власне “поганих” законів, скільки від недоліків їх правозастосування. У більшості 

розвинених країн основні проблеми пов’язані не з вадами законодавства, а з 

нездатністю чинної влади забезпечити його неухильне дотримання. Вважаємо, що 

паритетно-важливе значення мають як самі закони, так і практика їх виконання. 

Нинішні тіньові економічні відносини частково є наслідком системних вад, 

що передались у спадок Україні ще з часів соціалістичного періоду. 

Реформування економіки на початку 90-х рр. здійснювалось без належного 

інституціонального забезпечення ринкового середовища, що призвело до 

тотальної тінізації суспільства. До трансформаційних недоліків при реалізації 

тогочасної економічної політики слід віднести такі:  

- незавершеність формування правових основ для функціонування 

“класичного” ринку;  

- одномоментна цінова лібералізація, що сприяла гіперінфляції в умовах 

відсутності повноцінної національної грошової одиниці; 

- прискорена масова приватизація державного майна за неконкурентною та 

непублічною процедурою без одночасного гарантування захисту прав власності; 

- надмірний рівень фіскального навантаження (зокрема у вигляді значних 

податків на заробітну плату); 

- процеси нелегітимного первісного нагромадження фінансових капіталів 

(мережеві схеми “пірамідального” типу, шахрайство із банківськими 

документами, цінними паперами і т.п.); 

- заборони на здійснення операцій купівлі-продажу землі, що створювали 

умови для її пільгового відчуження; 

- загальна макроекономічна нестабільність в Україні у 90-х рр. 

Однак причини наростаючого розвитку тіньової економіки у 

постсоціалістичній Україні лежать у більш складній площині порівняно із 

помилками “недореформування”. 
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Згідно дефініції категорії “тіньова економіка” до фундаментальних причин 

цього феномену слід віднести недосконалість чинного законодавства та його 

нормативно-правових актів. Реалізація переважної більшості тіньових трансакцій 

можлива у межах легітимної бази держави. Однак, формування правової основи 

господарювання, як правило, є запізнілою реакцією на існуючі реалії економічних 

відносин. Внаслідок цього часто виникають суперечності між динамічними 

умовами ринкового підприємництва та їх законодавчою регламентацією. За умов 

невідповідності між формальними правилами та неформальною практикою 

з’являються вагомі стимули для ігнорування легальних норм офіційної економіки 

та застосування елементів тінізації. Тому удосконалення правових норм має 

перманентний характер для будь-якої країни. При цьому, чим більше видів 

економічної діяльності держава узаконює та деталізує способи їх здійснення, тим 

більше виникає можливостей для розмежування зон дозволеного і забороненого. 

Тобто, надмірний ступінь законодавчої регламентації щодо діяльності суб’єктів 

господарювання створює об’єктивні передумови для сприятливого поширення та 

розвитку тіньової економіки.  

До загальних недоліків законодавства України відносяться: 

- суперечливість окремих законів; 

- неадекватність об’єктивним умовам економічної практики; 

- незбалансованість окремих правових норм; 

- надмірна чисельність та неузгодженість нормативно-правих актів; 

- правова незахищеність суб’єктів економіки; 

- нестабільність чинного законодавства; 

- нечіткі гарантії дотримання прав власності; 

- недієздатність системи судочинства та неефективність контролю за 

виконанням судових рішень.  

Хронічними вадами інституту права в Україні є прийняття полярних 

судових рішень щодо однакових питань, ґрунтуючись на одних і тих самих 

законодавчих нормах. Тобто існують правові колізії внаслідок різного тлумачення 

юридичних положень фахівцями. Типовим прикладом такої ситуації є винесення 
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діаметрально протилежних ухвал судовими інстанціями щодо діяльності на ринку 

нафтопродуктів компанії “Лівела”, в результаті чого у державний бюджет не 

надійшло податкових платежів на суму близько 3 млрд. гривнів [47].  

Загалом, національними особливостями українського суспільства є низький 

рівень правової культури громадян та поширення психології “правового 

нігілізму”, що пов’язано із зневірою населення в дієвість Закону. 

Одні й ті ж самі “позитивні” правові норми спрацьовують в одних умовах, 

та є недієздатними там, де ніхто не збирається виконувати їх буквально. Підхід на 

основі адміністративно-юридичного реформування як короткочасний, 

одноразовий акт не змінить кардинально існуючу ситуацію, якщо при цьому не 

враховуються соціально-культурологічні чинники походження тіньової 

економіки.  

Поширенню прихованих видів економічної діяльності сприяють також 

тіньові процеси у соціальних сферах. До загальних причин тінізації соціального 

походження відносяться: надмірна соціальна диференціація суспільства, 

деформація структури зайнятості та високий рівень безробіття, асоціальний 

характер ринкового реформування, існування специфічних соціальних 

стереотипів суспільства. Носіями тіньового потенціалу суспільства виступають 

представники маргінальних верств населення: безробітні, малозабезпечені, 

мігранти, робітники із сільської місцевості і т.п. За своєю чисельністю вони 

складають найбільш масовий прошарок учасників тіньових відносин. Тяжкий 

соціальний стан маргінальних верств суспільства ставить їх перед вибором на 

межі виживання: займатись нелегітимним підприємництвом, брати участь у 

кримінальному секторі чи шукати робочі місця в інших країнах,  утворюючи тим 

самим трудову імміграцію. У цьому випадку орієнтація на отримання доходів за 

будь-яку ціну – вимушена об’єктивна закономірність. 

На усталеність певних тіньових практик та їх соціальну оцінку впливають 

культурні традиції неформальних господарських відносин між економічними 

агентами, набуті у процесі історичного розвитку. Якщо формальні правові зміни, 
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які відображені у законах та кодексах, суперечать культурним цінностям, то, 

швидше за все, вони не будуть реалізовані.  

Вагомість впливу соціокультурних факторів (особливо релігії) є важливою 

причиною для пояснення диференціації тіньових економік на міжнаціональному 

рівні. Зокрема, Г. Мюрдаль, досліджуючи проблеми бідності країн Азії, 

акцентував свою увагу на домінуванні ролі економічної культури (або, як синонім 

– національній господарській ментальності) [146, с. 407]. Під економічною 

культурою розуміється система цінностей та стереотипів, що впливає на 

господарську діяльність, і є спільною для соціальних класів. Культурологічні 

чинники за своєю сутністю більш інерційні та мають меншу еластичність 

порівняно із правовими. Тому підхід, запропонований Г. Мюрдалем, порівняно із 

концепцією Е. де Сото слід розглядати як консервативний та песимістичний щодо 

найближчих перспектив детінізації економіки. Якщо концепція Мюрдаля вказує 

на вагомі передумови походження тіньової економіки, то “десотіанство” – на 

безпосередні причини її існування. Відповідно позиція культурного детермінізму, 

на відміну від правового, не отримала широкої популярності серед наукових кіл у 

світовому масштабі, оскільки її реалізація орієнтована на життя кількох поколінь.     

Тіньову економіку можна розглядати також як своєрідну реакцію 

суспільства на державне регулювання економічних процесів та надмірне 

втручання у господарську діяльність. Зокрема, соціологи А. Портес та С. Сассен-

Куб, досліджуючи взаємозв’язок між масштабами поширення неформальних 

відносин та державним регулюванням, висунули гіпотезу, що тінізація – це 

особлива форма пристосування до зростаючого впливу з боку державних органів 

влади [379, с. 30]. Адже, формуючи “правила гри” на ринку, держава як 

особливий суб’єкт господарювання не тільки активно підтримує, але й напряму 

задає умови функціонування тіньової економіки (наприклад, визначає перелік 

офшорних зон, порядок здійснення митних процедур). Часто “провалам ринку” 

відповідають “провали держави”; при цьому неусунення першої ознаки тягне за 

собою посилення наслідків другої. Тому існування тіньових відносин в економіці 

не слід розцінювати лише як побічне явище державних рішень. 
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Регулювання економіки неможливе без застосування певних заборон та 

обмежень, посилення дії яких провокує їх недотримання. При цьому 

безконтрольне втручання у практичну економічну діяльність сприяє (прямо чи 

посередньо) виникненню штучної нерівності та диспаритету інтересів 

господарських одиниць: вигод в одних суб’єктів та втрат в інших. Низька 

ефективність державного регулювання та створення додаткових адміністративних 

перепон призводить до утворення безповоротних втрат, що довів Д. Стіглєр у 

роботі “Теорія економічного регулювання” [401, с. 10-17]. 

До вад регуляторної державної політики, які сприяють розвитку тіньової 

економіки, відносять: 

- використання неадекватних методів регулювання; 

- надмірний бюрократизм при реалізації дій процедурного характеру; 

- суттєва кількість ліцензійних видів господарської діяльності; 

- складність та значна тривалість офіційної реєстрації юридичних осіб і 

припинення підприємницької діяльності; 

- немотивовані та часті перевірки ринкових суб’єктів з боку контролюючих 

державних органів;      

- недотримання довгострокових стратегій економічного розвитку держави в 

угоду ситуативним цілям чинного уряду.  

Сучасні підходи до проблематики державного регулювання та контролю 

дещо відрізняються від класичних положень, згідно з якими будь-яке втручання у 

вільне функціонування ринкових систем автоматично призводить до пошуку 

альтернативних рішень. А. Портес аргументовано доводить, що сам по собі 

державний контроль безпосередньо не сприяє зростанню неформальних практик. 

Погоджуємося із важливим уточненням, що “державне регулювання створює не 

самі види тіньової діяльності, а можливості для їх виникнення” [198, с. 45]. 

Вибір режиму регулювання тіньових відносин залежить, насамперед, від 

специфічних особливостей соціально-економічного розвитку окремих країн. В 

узагальненому виді варто виділити два підходи: застосування жорстких 

адміністративних заходів та інструментів їх реалізації, або ліберальний режим 
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впливу на тіньові процеси. Як правило, перший із зазначених варіантів не сприяє 

досягненню очікуваних результатів у перспективі, оскільки не змінює радикально 

умови функціонування тіньової діяльності; водночас можуть досягатися 

тимчасові позитивні економічні ефекти у короткостроковому періоді. 

Застосування адміністративного впливу за допомогою силових методів 

регулювання економіки притаманне переважно недостатньо розвиненим 

державам. У цьому випадку, як слушно зауважує Ю. Попов, необхідно розділяти 

відмінності між “сильною владою” і “силовою” [195, с. 25]. Ліберальний підхід до 

регулювання економічних відносин об’єктивно знижує масштаби та середовище 

поширення явища тінізації, але потребує зважених стратегічних рішень з боку 

державних органів влади. У практичній сфері переважно застосовуються різні 

комбінації поєднання розглянутих режимів. 

Одним із регуляторних інструментів держави є її податкова політика. 

Інколи міжнародні експерти взагалі вважають податковий пресинг основною і 

єдиною причиною розвитку тіньової економіки. Оскільки зростання податкових 

платежів є одним із вагомих джерел наповнення бюджетних і позабюджетних 

фондів, важливість цього чинника не викликає сумнівів та потребує особливої 

уваги. 

Ключовим стратегічним елементом функціонування тіньової економіки є 

намагання суб’єктів господарювання оптимізувати розмір податкових платежів та 

соціальних зборів за рахунок мінімізації отриманих доходів, або штучного 

завищення власних витрат. Необхідно констатувати наявність антагоністичних 

інтересів, які виникають між державою – з одного боку, та населенням, 

підприємцями і підприємствами – з іншого. Збалансування цих суперечностей 

потребує прийняття зважених економічних рішень щодо державної податкової 

політики країни. Сприятливі умови для існування тіньової економіки виникають, 

насамперед, тоді, коли податкова система виконує не стимулюючу, а виключно 

фіскальну функцію – максимальне залучення коштів у дохід держави. 

Залишається також надмірно високим загальне фіскальне навантаження на 
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заробітну плату. Тобто, репресивний характер оподаткування – системний 

недолік регуляторної політики.           

Універсальними ознаками неефективної податкової системи, що спричиняє 

розвиток тіньової економіки є: 

- значна кількість податків та труднощі їх адміністрування;  

- нерівномірність та високий рівень податкового навантаження (зокрема, 

величина базових податкових ставок);   

- ускладнена система ведення обліку та часті зміни податкової звітності;   

- інтенсивність податкових перевірок; 

- пільгові режими оподаткування, що зменшують кількість платників 

податків; 

- низький рівень податкової дисципліни;   

- нестабільність та суперечливість податкового законодавства.  

Специфічною ознакою нормотворчої діяльності органів ДФС України є 

значна кількість податкових листів-роз’яснень, які де-юре не приймаються до 

розгляду судами, оскільки це лише внутрішні інструкції, але де-факто ними 

керуються у своїй роботі податкові інспектори під час перевірок суб’єктів 

господарювання. З одного боку, множинність нормативних актів призводить до 

появи суттєвих можливостей недотримання законодавства платниками податків, а 

з іншого – вони не встигають моніторити нові поправки, що спричиняє 

невимушене податкове правопорушення. Для прикладу, за роки введення в дію 

ПДВ в Україні було прийнято близько сотні змін у відповідний закон та видано 

понад 200 роз’яснень і уточнень щодо цього податку. 

Необхідно зауважити, що навіть при мінімально-допустимому рівню 

податків певна частка економічних агентів все одно намагатиметься уникати їх 

оплати, внаслідок дії інших чинників тінізації. 

Міждисциплінарним поняттям, що має соціально-економічне, психологічне 

та культурологічне походження, є національний менталітет суспільства. У 

контексті генези тіньових процесів для колишніх країн постсоціалістичного 

простору характерними є результати широкомасштабного дослідження, 
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проведеного І. Клямкіним та Л. Тимофєєвим. Зокрема, більшість респондентів 

вказують на такі специфічні тенденції ментальності населення: упереджено-

підозріле ставлення до тіньової діяльності поступово змінилося на толерантність і 

взаєморозуміння; переважна більшість опитаних вважає тіньову проблематику 

досить важливою, одночасно зберігаючи при цьому нейтральне чи навіть 

позитивне ставлення до участі у тіньовій практиці [99, с. 217; 99, c. 225]. Тобто 

ставлення суспільства до недотримання законодавства цілком поблажливе. 

Наслідковість минулих навичок, безумовно, впливає на сприйняття тіньової 

поведінки як  рутинного і нормального явища. 

Особливою соціально-психологічною детермінантою розвитку тіньових 

відносин є низький рівень довіри членів суспільства до держави як до 

інституціонального представника офіційної економіки, внаслідок чого 

обмежуються можливості розвитку підприємництва та його трансформації у 

легальні форми діяльності. Тривалий період тотального контролю з боку 

радянської влади призвів до формування стійкої “державофобії” економічних 

агентів; характерною захисною реакцією для них стало прагнення уникати 

спостереження і контролю з боку державних органів навіть тоді, коли 

здійснювана діяльність цілком законна. У свідомості ринкових суб’єктів образ 

держави асоціюється із опонентом, який наділений негативними і ворожими 

характеристиками, спровокованими некваліфікованими та особливо 

корумпованими діями чиновників. На цьому фоні посилюються постсоціалістичні 

традиції дефіциту довіри до держави загалом, та її фінансової системи зокрема. 

Відповідно до комплексного підходу, необхідно також акцентувати увагу на 

політичній складовій тінізації економіки. Перманентні недоліки політичної 

системи пов’язані із її загальною нестабільністю, ситуативними діями провладних 

структур, домінуванням популізму над об’єктивними можливостями розвитку 

економіки. На наш погляд, політичні фактори безпосередньо не спричиняють 

тінізацію економіки, а виступають своєрідним каталізатором, взаємодіючи із 

іншими різноманітними детермінантами. 



 77

У контексті тінізації одним із принципових аспектів є непублічні 

домовленості між політичною владою та представниками крупного капіталу 

(наприклад, щодо кадрових змін в уряді). Адже “тінь” виникає саме там, де 

актуальні економічні проблеми не знаходять відкритого (“світлового”) вирішення. 

Симбіоз правлячих політичних угрупувань та найбільших приватних корпорацій 

передбачає появу олігархічних утворень, які сприяють збереженню монополізму 

влади та обмеженню ринкової конкуренції. Наслідком цих процесів в економічній 

сфері є активізація тіньової діяльності у таких формах прояву, як протекціонізм та 

лобіювання інтересів певних комерційних структур. Протекціоністська підтримка 

з боку політичної влади може виявлятися у персональній зацікавленості щодо 

надання державних гарантій за кредитами приватних суб’єктів, прямого 

фінансування чи списання заборгованостей. Лобіювання є головною передумовою 

нееквівалентного розвитку на рівні окремих підприємств, галузей чи навіть країн 

[186] шляхом встановлення сприятливого (пільгового) режиму функціонування на 

законодавчій основі. 

Системоутворюючий елемент тіньової економіки – корупція як окремий 

чинник поліаспектного походження. У дослідженні М. Флейчук аргументовано 

доводиться, що “корупція є одночасно і передумовою, і наслідком тінізації 

економіки, здійснюючи інституційну, обслуговуючу, правозахисну і супровідну 

функцію щодо тіньового сектора” [297, с. 114]. Корупційні явища переважно 

виникають у результаті прихованих, нелегальних взаємовідносин між членами 

суспільства та представниками влади з приводу розподілу певних посад чи 

матеріальних цінностей, отримання податкових пільг, участі у сфері державних 

закупівель і т.п. Для України значний рівень корупції властивий, зокрема, 

правоохоронній системі, судовим структурам, контролюючим органам державної 

влади і управління. Досить часто корупційні схеми розробляються як 

антиконкурентний та протекціоністський засіб, що використовується 

лобістськими структурами при формуванні державної економічної політики. 

Тотальному характеру корупції сприяє загальна нестабільність політичної влади, 

наслідком чого є гіпертрофовані масштаби тіньової економіки.   
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З приводу корупційної детермінанти тінізації експертами Світового банку 

була сформульована відома концепція “грабуючої руки” чиновника, яка управляє 

економікою та опонує “невидимій руці” ринку [351, с. 355]. У такому випадку 

логічним та закономірним наслідком для легальних підприємців стає виведення 

вагомої частини свого бізнесу у тіньову сферу. Згідно із зазначеною концепцією, 

корупційні явища пояснюються переважно суб’єктивним походженням: як тільки 

виникає можливість вільної інтерпретації економічної ситуації чиновником, він, з 

високою ступінню ймовірності, зловживає своїми повноваженнями.  

Нинішній етап активності тіньових процесів, завдяки успіхам у розвитку 

сучасних комунікаційних технологій, взаємопов’язаний із викликами глобальної 

трансформації світової економіки. Глобалізаційний чинник, який сприяє 

зростанню офіційних економік, одночасно стимулює збільшення масштабів та 

сфер поширення тіньового сектора. Внаслідок глобалізації тіньова економіка 

набуває транснаціональних ознак, у результаті чого загострюється ринкова 

конкуренція між розвинутими країнами, а також тими, які активно розвиваються 

(наприклад, держав групи “БРІКС”). Акцентуючи увагу на глобальному характері 

причин існування тіньової економіки, необхідно зауважити, що геополітичний 

підхід неможливо застосувати в окремих галузях господарства (наприклад, у 

будівництві, побутовому обслуговуванні населення), що пояснюється їх 

локальним походженням. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що тіньова 

економіка виникла в епоху зародження товарно-грошових відносин, а її 

становлення пов’язане із формалізацією заборон та обмежень у вигляді 

законодавства державних форм цивілізацій. Як глобально історичний феномен 

тіньова економіка притаманна будь-яким країнам та стадіям розвитку суспільства: 

доіндустріальному, індустріальному та інформаційному. 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 
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суб’єктивне: більшість економічних агентів обирають тіньовий сектор через те, 

що наявні формальні інститути не відповідають їхнім мотивам та потребам. 

Ідеальної економіки, як і досконалої конкуренції, у практичній реальності не 

існує. Однак, об’єктивність існування тіньової економіки не варто розцінювати як 

фатальну неминучість. 

Основні причини функціонування тіньової економіки є різнотипними та 

полісистемними, що зумовлює необхідність використання комплексного підходу 

в наукових дослідженнях. Детермінанти тіньової економіки мають як ендогенне, 

так і екзогенне походження. До ключових універсальних чинників тінізації 

відносяться:  
- надмірне державне регулювання економічних процесів та явищ; 

- високий рівень податкового навантаження; 

- неадекватність чинної правової системи та недоліки застосування 

законодавства (зокрема, у фінансовій сфері); 

- всеохоплююча корупція суспільства; 

- соціальні деформації суспільства (високий рівень прихованої зайнятості, 

відсутність довіри до держави, маргіналізація верств населення); 

- специфічний вплив культурологічних чинників (релігії, ментальності); 

- перманентні вади політичної системи (протекціонізм та лобіювання); 

- інші інституціональні фактори (традиції, звичаї, освіта). 

Тіньовий характер ринкових економічних відносин вимагає їх 

перетворення; тіньова економіка не може бути усунена сама по собі – вона лише 

набуде нових форм у результаті трансформацій. Державна політика детінізації 

економіки повинна бути спрямована на причини, що викликають її появу. 
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1.4. Системні властивості тіньової економіки та її компонентів  

 

Дослідження сьогочасних економічних реалій функціонування суспільства 

без встановлення характерних ознак його тіньового сегменту – невиправдана 

абстракція. Тіньова економіка являє собою особливу інституціональна 

підсистему, невід’ємний компонент ринкового господарства. У традиціях 

дослідження процесів тінізації домінують макроекономічні аспекти, хоча ця 

проблематика притаманна будь-яким ієрархічним рівням. За своїм походженням 

тіньова економіка є первинною і поширюється на інші суміжні сфери та види 

суспільної діяльності: політику, право, засоби масової інформації тощо. Тому 

тіньовий феномен слід охарактеризувати як комплексний, а не тільки 

економічний. 

Поширення тіньових практик у поведінці економічних агентів 

спостерігалося ще за періоду додержавних утворень та набуло масового характеру 

в сучасну епоху. Факт існування паралельної економіки сформував у суспільстві 

ефект привикання: тіньова діяльність стала зручним, рутинним явищем, що 

досить рідко викликає відчуття дискомфорту та не сприймається як специфічна 

аномалія. Наприклад, непідконтрольна готівка для представників малого та 

середнього підприємництва стала засобом оптимізації податкового навантаження, 

компенсатором низьких зарплат найманих працівників та необхідним елементом 

успішної передвиборної компанії для політиків. Фактично необхідно 

констатувати, що відбулася інституціалізація тіньової економіки – перетворення 

тіньової поведінки у відносно стабільні та звичні організаційні форми, що 

визнаються всіма учасниками ринкових відносин. Подвійні стандарти суб’єктів 

тіньової економічної діяльності щодо відхилення від формалізованого порядку 

перетворилися із девіантної поведінки в загальноприйняту норму, як поняття 

більшості [118, с. 190]. Необхідно зазначити, що граничні межі між нормою та 

девіацією стають дедалі менш чіткими та розмитими; відбувається 

взаємопроникнення та обернена зміна позицій: те, що раніше вважалося 

паталогією, стає нормою. 
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Відповідно до законів природи, виникнення тіні – наслідок процесу 

освітлення. Аналогічний взаємозв’язок спостерігається і в економічній практиці: 

фальшивомонетники з’явилися одночасно із грошовим обігом, ухилення від 

податків – паралельно із становленням держав, а контрабанда – із 

запровадженням кордонів. Отже, як не існує абсолютно “чистого” ринкового 

механізму, так і неможливе існування офіційної економіки без тіньової; вони є 

взаємодоповнюючими складовими єдиної інституціональної системи, що існують 

поряд, невіддільно одне від одного. Реальна економіка функціонує у результаті 

прямих та зворотніх взаємозв’язків і конфліктів між формальною та тіньовою 

практикою, нормами і санкціями.  

Характерною тенденцією сучасного періоду є взаємопроникнення 

сегментів: тіньові економічні відносини значною мірою ввійшли в офіційні 

відносини суспільства та стали їх невід’ємною частиною. В межах єдиної 

економічної системи тривалий період співіснують офіційні та тіньові механізми 

координації, що не викликають гострих суперечностей та дисфункціональної 

розбалансованості. Обидва види діяльності інколи представлені одними і тими ж 

суб’єктами, що використовують однакові матеріальні чи фінансові ресурси, 

спільні ринки збуту. В офіційну економіку досить часто інвестується капітал 

нелегального походження, а у тіньовій економіці застосовуються кваліфікація та 

практичний досвід, набуті у формальному сегменті. Тіньовий бізнес багато в чому 

наслідує та копіює дії офіційної економіки. У результаті тісної взаємодії 

утворюється симбіоз та стираються відмінності між офіційною та тіньовою 

сферою, які дедалі більше стають подібними між собою.     

За Д. Касселем у ринковій системі тіньова економіка виконує три ключові 

конструктивні функції: “економічна змазка” (аллокативний компенсатор), 

“соціальний амортизатор”, “вбудований стабілізатор” [333, с. 127-128].     

1) “Економічна змазка”. Тіньова економіка виступає в ролі компенсатора, 

що згладжує недосконалості офіційної системи: недопускає різкого погіршення 

соціально-економічних показників ринкової кон’юнктури, частково збалансовує 

наслідки трансформаційного спаду. В означеному контексті важливо встановити 
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причинно-наслідковий взаємозв’язок між зміною обсягів офіційної та тіньової 

економіки. Окремі науковці вважають, що між цими сегментами існує 

різноспрямованість фаз циклічності: спад в офіційній економіці одночасно 

супроводжується зростанням масштабів тінізації, та навпаки [105, с. 60]. Тобто 

спостерігається ефект “сполучених судин”, що властивий переважно перехідним 

та кризовим періодам. Можливий позитивний вплив тінізації, зокрема у кризові та 

трансформаційні періоди, потребує емпіричного підтвердження на національному 

рівні, оскільки має гіпотетичне походження. 

Пояснення розвитку одного сегмента за рахунок рецесії іншого – не зовсім 

правильне, оскільки базується лише на простій залежності щодо “перекачування” 

ресурсів між офіційною економікою та тіньовою. Необхідно зауважити, що 

тіньова економіка сама здатна до розширеного відтворення за рахунок переваг 

власних характеристик та залучення ефективних форм організації діяльності 

офіційного бізнесу. При цьому сумарне зростання тіньового ВВП може виявитися 

більшим аніж спад у формальному сегменті, що загалом є позитивним явищем. 

Одночасно фаза підйому всієї економіки не обов’язково корелює із зростанням 

тіньової активності. Після певного моменту офіційна економіка розвивається 

переважаючими темпами, а зростання тіньової компоненти гальмується, чи навіть 

скорочується. Загальний обсяг ВВП може одночасно збільшуватися і за рахунок 

офіційного сегменту, і за рахунок розширення саме тіньової економіки. 

Компенсаційний ефект двох економік потребує подальшої емпіричної апробації.  

2) “Соціальний амортизатор” – зменшення соціальної напруги та 

пом’якшення небажаних суперечностей і конфліктів у суспільстві в несприятливі 

періоди падіння виробництва, кризових явищ. Зокрема, збільшення пропозиції 

праці поглинається значною мірою тіньовим ринком, що виступає своєрідним 

страхуючим буфером для низькокваліфікованих робітників у випадку безробіття, 

або часткової офіційної зайнятості. Тіньова діяльність часто є єдиним джерелом 

доходу та способом виживання значної маси населення. Тим самим, при падінні 

рівня життя за рахунок додаткових заробітків покращується матеріальний стан 

економічних суб’єктів. 
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3) Функцію “вбудованого стабілізатора” Д. Кассел пов’язує із 

використанням тіньових ресурсів у формальній сфері, що дозволяє утримувати 

певну суспільну рівновагу без суттєвих соціально-економічних потрясінь. Ця 

функція реалізується за рахунок того, що частина доходів тіньового походження 

витрачаються на придбання товарів та послуг в офіційному сегменті національної 

економіки, підтримуючи сукупний попит. Зокрема, легалізовані ресурси за 

процедурою амністії капіталів (важливий важіль детінізації економіки, що 

застосовується багатьма країнами на міжнародному рівні) підлягають 

оподаткуванню, після чого можуть легально інвестуватися. 

Запропонований Касселем підхід фактично зводиться до двох функцій 

забезпечення: соціально-економічної стабільності та стимулювання зростання. У 

свою чергу Ю. Латов запропонував інший підхід на основі дослідження 

суспільства як динамічної системи, виділивши дублюючу, інноваційну та 

утилізаційну функції [117, с. 81]. Дублююча функція базується на ідеї 

субституціональності інститутів тіньової та офіційної економіки: виникає тіньова 

юстиція та специфічне контрактне право [283], тіньове правління та 

оподаткування, квазіподібна судова система [265]. У трансформаційний період 

найбільш вираженими є інноваційна та утилізаційна функції: генеруються нові 

інститути суспільства та одночасно зникає частина існуючих. Цей процес 

особливо чітко проявився при розпаді планової економіки та появі ринкової 

системи [10]. 

Позитивні ефекти прихованої частини тіньової економіки найчастіше 

проявляються у періоди соціально-економічних криз; ключовими із них є такі: 

- сприяння загальному економічному розвитку за рахунок тіньового 

інвестування, але на короткостроковій, непостійній основі;  

- додаткове джерело доходів населення, що нівелює їх диференціацію та 

сприяє збільшенню сукупного попиту; 

- зниження реального рівня безробіття за рахунок створення додаткових 

робочих місць та можливостей неформальної зайнятості; 
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- прояв мультиплікативного ефекту тінізації: зростання доходів 

економічних агентів та податкових надходжень у суміжних галузях; 

- додаткове виробництво імпортозамінної продукції, що підвищує сумарний 

ВВП та сприяє стримуванню інфляційних процесів; 

- зглажування регіональної асиметрії за рахунок появи альтернативних 

можливостей підтримки депресивних територій країни; 

- реалізація підприємницького потенціалу економічних агентів; 

- вибіркове запобігання банкрутству окремих підприємств; 

- доступність товарів першої необхідності внаслідок низьких цін. 

Реалізація позитивних характеристик прихованої економіки можлива лише 

за умов обмежених масштабів тінізації, оскільки поступове розширення обсягів 

діяльності призводить до необхідності повної легалізації статуса економічних 

суб’єктів. У відносно великих підприємств виникають потреби щодо 

рекламування своїх товарів, отримання кредитів для запуску нових технологічних 

ліній виробництва і т.п. У такому випадку ряд конструктивних тіньових ознак 

можуть бути знівельовані, або змінитися у протилежний бік. 

Негативний вплив тіньових механізмів проявляється, перш за все, на 

макрорівні і оцінюється експертами як перепона сталому соціально-економічному 

розвитку та загроза національній безпеці країни. До найбільш поширених 

деструктивних наслідків впливу тінізації на офіційну економіку належать: 

- деформація всієї структури національної економіки (насамперед, 

бюджетно-податкової, кредитно-грошової, інвестиційної сфер); 

- звуження фінансово-ресурсної бази економіки внаслідок її офшоризації та 

послаблення дієвості фіскальних інструментів; 

- наростання розбалансованості бюджетів всіх рівнів, обумовленої 

скороченням податкових платежів та внесків (у першу чергу за рахунок ПДВ, 

ЄСВ, податку на прибуток підприємств); 

- масове поширення неформальної зайнятості та міграційних процесів, що 

сприяє соціальній незахищеності частини населення (зокрема, низький рівень 
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пенсійного забезпечення внаслідок заниження офіційного рівня зарплат, 

відсутності мотивів та стимулів для легалізації ринку праці); 

- високий рівень вразливості юридичної системи, оскільки поширюється 

правовий нігілізм, ставиться під сумнів принцип верховенства права та 

непорушність захисту прав власності; 

- складність реалізації кредитно-грошової політики через суттєвий обсяг 

готівкового обігу гривневої та валютної маси без належного контролю і 

регулювання банківською системою України; 

- зниження інвестиційної привабливості країни та формування негативного 

іміджу держави через високий рівень корупції; 

- антисоціальний перерозподіл національного доходу, часткова втрата 

соціальних орієнтирів;    

- зниження ефективності та адекватності держуправлінських рішень 

внаслідок відсутності достовірних макроекономічних даних щодо структури, 

масштабів і динаміки розвитку тіньового сегмента.   

Питання щодо оцінки балансу позитивних та негативних наслідків впливу 

тінізації на офіційну економіку найбільш дискусійне, суперечливе та різнобічне. 

У випадку дослідження складних інституціональних явищ, до яких, безумовно, 

відноситься тіньова економіка, однозначність абсолютно недоцільна. Більшості 

економічним процесам властива дуалістичність позитивних та негативих якостей, 

що мають конструктивний та деструктивний вплив з погляду інтересів 

суспільства. Залежно від періоду циклічного розвитку, як офіційна, так і тіньова 

економіка можуть рівною мірою володіти корисними, системоутворюючими та 

руйнівними, антисистемними характеристиками. У цьому аспекті слід 

виокремити національну наукову специфіку: ступінь небезпечності негативізму 

тіньової економіки дещо завищений та ототожнюється, насамперед, із підпільним 

(кримінальним) сектором. Абсолютизація негативних оцінок веде до ігнорування 

позитивних ефектів впливу тіньової економіки (наприклад, не враховується 

внесок прихованої компоненти у ВВП країни). Тому різноспрямованість інтересів 

офіційної та тіньової компоненти – ситуаційна: в частині дестабілізаційного 



 86

впливу на соціально-економічну систему – вона є антагоністом для державних 

органів країни; одночасно тіньова економіка може сприяти сталому розвитку 

офіційного сегмента національної економіки, підтримуючи його у 

трансформаційні та кризові періоди. 

Співвідношення позитивних та негативних ефектів тіньової економіки для 

суспільства обумовлюється, в першу чергу, її масштабами, проте ця залежність 

нерівнозначна. Одночасно з цим більш важливим чинником є структура тіньової 

економіки, що в свою чергу залежить від типу економічної системи, в межах якої 

вона існує та розвивається. Частково розділяємо оцінку Ю. Латова, який вважає, 

що “сіра” складова тіньової економіки у кінцевому підсумку скоріше сприяє 

розвитку офіційного сегменту, ніж чинить йому перепони [18, с. 254]. На наш 

погляд, необхідно зробити важливе розмежування в контексті циклічності: у фазі 

рецесії результуючий вплив прихованого сектору має позитивний кінцевий 

баланс, згладжуючи спад офіційної економіки; у фазі підйому – переважають 

негативні наслідки впливу. Однак, наведена залежність потребує підтвердження 

результатами економічного аналізу статистичних даних.  

Тіньова економіка – перманентне явище, що властиве практично всім 

країнам; її поширення непостійне та нерівномірне за обсягами, а форми прояву – 

суттєво диференційовані за окремими галузями і регіонами. У цьому контексті до 

специфіки розвинуних країн О. Мірошниченко відносить переважно кримінальну 

діяльність, а тінізацію країн із трансформаційною економікою асоціює в 

основному із “сірим” (легальним) сектором економіки [143, с. 96]. Таке 

твердження дискусійне, оскільки чим вищий рівень розвитку країни, тим більш 

прихована її тіньова складова, на що звертають увагу А. Портес та С. Сассен-Куб 

[379]. 

Специфічною особливістю тіньової економіки є нестабільність її обсягів та 

суттєва варіативність масштабів поширення залежно від країни. Порівняно із 

економікою розвинених країн, особливістю України є не тільки значний обсяг та 

масштаби поширення тіньової компоненти, але й її якісні характеристики, 

зокрема – корупційна складова. 
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Досить часто розміри офіційної економіки співставні із обсягами тінізації, 

що обумовлює необхідність коригування статистичних показників. Із 

врахуванням тіньового ВВП реальні темпи розвитку національної економіки у 

кризовий період можуть виявитися вищими за офіційно встановлені, а падіння 

промислового виробництва – не надто критичним.  

При розрахунках обсягів тіньової економіки переважно використовуються 

не абсолютні, а відносні показники – у процентному відношенні до офіційного 

ВВП країни. Масштаби тінізації економіки будь-якої держави не досягають 

абсолютного рівня 0 %, що обумовлено існуванням комплексу причин, але 

можуть наближатися до нього. У зв’язку з цим діапазон “природного рівня 

тіньової економіки” орієнтовно становить до 10 % (за емпіричними даними 

досліджень на міжнародному рівні). При наближенні до гранично-допустимого 

значення (близько 20 %) тіньова економіка поступово перетворюється у 

загальнонаціональну проблему та виходить за межі її вирішення на галузевому чи 

регіональному рівнях. При перевищенні критичного порогового рівня 30 % 

офіційного ВВП [141] тінізація економіки створює загрози національній безпеці 

держави та викликає деформації всієї ринкової системи, суттєво зменшуючи її 

ефективність.  

Від початку виникнення та протягом всього періоду свого розвитку тіньова 

економіка постійно пристосовувалася до швидкоплинних змін ринкових умов 

господарювання за рахунок удосконалення форм та методів діяльності. 

Діалектична єдність протидії держави та тіньової складової виробляла стійкість 

до спроб її ліквідації. Порівняно із офійним сегментом тіньова економіка має 

високу гнучкість, що проявляється у кращій мобільності: підприємства “сірого” 

сектору, як правило, більш оперативно реагують на волатильність ринкової 

кон’юнктури шляхом гнучкої зміни сфер діяльності. Також тіньова економіка, як 

самодостатня система, має схильність до самоорганізації та часткової 

саморегуляції. Її розвиток відбувається стохастично, але не спонтанно. 

До інших системних властивостей тіньової економіки належать: 
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- дуалістичний характер, що проявляється як у позитивних, так і в 

негативних наслідках впливу на національну економіку; 

- структурованість та ієрархічність – дає змогу зберігати цілісність за 

рахунок стійких внутрішніх та зовнішніх взаємозв’язків із офіційною економікою; 

- емерджентність, що характерна будь-яким системам; 

- нестійкість та невизначеність, які притаманні ринковому господарству та є 

похідними від прихованого походження тіньової економіки. 

У таблиці 1.2 наведені спільні та відмінні ознаки прихованого та 

підпільного секторів тіньової економіки.  

Таблиця 1.2 

Порівняльний аналіз ключових характеристик секторів тіньової економіки 
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 
Джерело: розроблено автором. 
Прим.: вибір ознак порівняння не є вичерпним.  
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Теоретичний аналіз таблиці вказує на наявність ряду спільних ознак в обох 

секторах тіньової економіки (у т.ч. щодо об’єктного та суб’єктного складу), які 

існують паралельно. Однак, між прихованою та підпільною економікою існують 

також суттєві відмінності як кількісного, так і якісного характеру. Основна 

відмінність між цими секторами тіньової економіки полягає в тому, що в першому 

випадку неприйнятними є процедури, схеми та механізми реалізації мети 

діяльності суб’єктів господарювання, а в другому – як ціль (сама продукція), так і 

засоби її досягнення. За кількістю правових правопорушень домінує підпільна 

складова тіньової економіки, а за величиною завданих збитків державі переважає 

прихований сектор (за рахунок своєї масовості). 

У науковців, як правило, не викликає заперечень той факт, що основний 

обсяг тіньової діяльності належить прихованому (“сірому”) сектору економіки 

[118, с. 13], визначаючи тим самим пріоритетність його дослідження порівняно із 

підпільною (“чорною”) складовою. При цьому динаміка “сірої” компоненти може 

слугувати одним із специфічних індикаторів, який вказує на характеристику 

загального стану всієї національної економіки.  

Домінуючою сутнісною ознакою прихованого сектору економіки є 

латентний характер її поширення та функціонування. Соціально-економічні 

відносини дедалі більше ускладнюються, стають неявними, їх тяжче виявити 

внаслідок багатоступеневості та ієрархічності. Перманентна анонімність 

(переважно часткова) – фактично універсальна властивість тіньової діяльності 

суб’єктів господарювання. Як слушно зауважив Е. де Сото “особистості самі по 

собі не тіні; тіньовими є їх дії та діяльність” [265, с. 49]. З метою мінімізації 

впливу контрольно-регулятивної функції держави приховуватися може будь-яка 

економічна інформація: доходи (витрати), обяги оподатковуваних операцій, 

укладені контракти, процедури, домовленості, схеми роботи, управлінські 

рішення та інше. Приховування та спотворення реальних показників 

цілеспрямовано застосовується як метод наростання інформаційної асиметрії. 

Така поведінка економічних агентів найчастіше властива звичайній 

підприємницькій діяльності, що орієнтується на апробовану практику. Проте, 



 90

привабливість перспектив подальшого розвитку бізнесу пов’язана із легалізацією 

в офіційній економіці, що вимагає поступового зняття інформаційних бар’єрів 

(наприклад, обмеження стосуються неможливості рекламувати свої товари, 

претендувати на банківське кредитування). Тому, найчастіше підприємницька 

діяльність здійснюється одночасно в обох сегментах: офіційному та тіньовому. 

Будь-яка економічна система – складне поєднання легальних, 

напівлегальних та нелегальних взаємозв’язків. Тіньова діяльність завжди тією чи 

іншою мірою пов’язана із порушенням меж дозволеного. В Україні найчастіше 

недотримуються податкового, митного, валютного, трудового законодавства та 

норм торгівлі. Проте, в економічній сфері найбільш поширена практика не 

тотального, а селективного ігнорування формальних норм та правил. Це дає змогу 

ринковим суб’єктам одночасно поєднувати свою діяльність як в офіційному, так і 

в тіньовому сегментах, формуючи при цьому приховану (“сіру”) економіку. У 

цьому секторі виробляються незаборонені товари та надаються легальні послуги, 

однак суб’єкти господарювання намагаються ухилитися від формального обліку 

та оподаткування за рахунок оптимізації власних витрат, зменшення оплати 

соціальних внесків чи недотримання певних адміністративних обов’язків. 

Комерційна діяльність у прихованій економіці є цілком прийнятною, проте 

процедури її здійснення, а також засоби досягнення мети суперечать (повністю 

або частково) ринковим інститутам. 

Середні та малі підприємства, приватні підприємці переважно поєднують 

легітимність свого існування та легальність товарів із напів(не)легальними 

формами їх реалізації. При цьому відносно дешева продукція прихованого 

сектору часто користується попитом не тільки в суб’єктів тіньової діяльності, а й 

в легальних виробників, які не звертають уваги на її правовий статус.  

Податкові аспекти тіньової економіки потребують окремого системного 

дослідження, тому означимо лише окремі фрагменти цієї проблеми. 

Досить часто несплата податків спрощено сприймається як основний сенс 

тіньової діяльності. Ненадходження податкових платежів на значні суми від 

прихованого сектору породжує серйозні ризики та загрози щодо фінансування 
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стійкого розвитку національної економіки будь-якої країни. Наприклад, 

використання підприємствами у своїй діяльності офшорних зон, де-юре не 

суперечить законодавству, але де-факто держбюджет втрачає суттєві грошові 

надходження. Внаслідок зниження доходів держбюджету посилюється податкове 

навантаження на економічних агентів в офіційному сегменті. Разом з тим, 

несплачені податки господарюючими суб’єктами – потенційне джерело 

інвестицій в економіку країни за умови реалізації амністії капіталів. У цьому 

аспекті баланс наслідків не є однозначним.  

Слід розділяти два принципових способи несплати податків: часткове 

уникнення (avoidance) оподаткування, коли використовуються існуючі прогалини 

законодавства для зменшення податкового навантаження, та ухилення (evasion)  

від оподаткування – пряме порушення правових норм та правил. Необхідно 

розмежовувати також оптимізацію податкових платежів, властиву прихованому 

сектору, та мінімізацію, характерну підпільній компоненті тіньової економіки.     

Тіньова діяльність у прихованій економіці не завжди високоприбуткова, що 

було доведено Е. де Сото [265]. Класична аргументація щодо вигідності тіньової 

діяльності виключно за рахунок несплати податків та порушення правових норм 

дещо спрощена та частково невірна. Втрати тіньового сегменту від нижчої 

продуктивності праці та обмежених масштабів діяльності не завжди 

компенсуються вигодами від податкової економії. За невеликих розмірів 

підприємств їх рентабельність після оплати всіх податків може сягати нульового 

рівня, або навіть бути збитковою. Окрім того, при порівнянні необхідно 

враховувати можливий синергетичний ефект, досягнути який за рівноцінних умов 

підприємствам в офіційній економіці простіше за легального статусу.  

Ряд підприємств, які обирають альтернативні варіанти функціонування у 

прихованому секторі, розглядають тіньову сферу не як механізм максимізації 

прибутковості, а як спосіб уникнення власної ліквідації. Досить часто ряд 

невигідних видів підприємницької діяльності, які соціально-важливі для 

суспільства, функціонують на прибутковій основі лише в межах неформального 

статусу, що обумовлює їх нерегулярність.  
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Прихований сектор тінізації у взаємовідносинах із офіційною економікою 

виконує роль конкурента, оскільки також має ринкове походження. У цьому 

контексті не можемо погодитися із твердженням, що “здорова конкуренція здатна 

витіснити тіньову економіку на узбіччя ринкового господарства” [195, с. 21]. 

Прихованій економіці притаманний високий ступінь конкуренції між суб’єктами 

за платоспроможний попит одних і тих самих споживачів. Загострення 

конкурентної боротьби, як правило, стимулює тіньові механізми. Водночас 

переваги формального статусу компаній часто виявляються нестійкими, що не дає 

їм змоги збільшити свою ринкову частку. Для успішного протистояння 

підприємства, що функціонують лише в офіційному середовищі, вимушені 

приховувати власні доходи та зменшувати трансакційні витрати. Тому економічні 

агенти частково втрачають свій офіційний статус, змінюючи його на приховано-

тіньовий. Специфікою національної економіки України є те, що цей процес, має 

масовий характер, особливо у сфері малого та середнього підприємництва. На 

відміну від підпільної складової, учасники прихованої компоненти тіньової 

економіки прагнуть до встановлення не монопольного, а олігопольного 

становища, оскільки, враховуючи значну чисельність ринкових суб’єктів, 

концентрація фінансових капіталів та матеріальних ресурсів у цьому секторі 

досить ускладнена. 

На відміну від офіційної економіки, де акцентується пріоритетність 

грошових розрахунків у безготівковій формі, характерна особливість тіньового 

сегменту – використання готівкових платежів. Визначальним фактором масового 

поширення готівкових операцій є складна контрольованість з боку державних 

фінансових органів та зручність використання для тіньової діяльності, зокрема, у 

сфері торгівлі. Разом з цим в епоху глобалізації світових економік для 

обслуговування тіньових потреб активно зростає застосування інтернет-платежів. 

Ще одна специфічна характеристика тінізації – широке використання 

людського капіталу на рівні із фінансовим, особливо у прихованому секторі. 

Оскільки тіньове виробництво в основному базується на застосуванні простих, 

але трудомістких технологій, то внаслідок цього зберігається значний попит на 
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неформальну зайнятість. Тому національний ринок праці потребує прийняття 

окремих регуляторних заходів щодо його детінізації, які спрямовані на 

стимулювання офіційної зайнятості. 

У прихованому секторі тіньової економіки України домінують такі форми 

прояву: 

1) тіньовий відплив капіталів в офшорні зони шляхом маніпулювання 

трансфертним ціноутворенням;  

2) уникнення оподаткування із застосуванням різноманітних схем (зокрема 

контрабанда на митниці); 

3) масове поширення прихованої неформальної зайнятості із виплатою 

тіньових (“конвертних”) зарплат; 

4) фіктивний експорт та відшкодування ПДВ; 

5) високий рівень корупції; 

6) технології поглинання підприємств із застосуванням рейдерства; 

7) ведення подвійного бухгалтерського та податкового обліку; 

8) переведення безготівкових коштів у готівкову форму із використанням 

псевдодоговорів.  

Підсумовуючи зазначаємо, що тіньова економіка як комплексне явище із 

численними різновидами є невід’ємною компонентою економічної системи. До її 

домінуючих характеристик належить латентність, адаптивність, структурованість, 

дуалістичність, емерджентність, здатність до самоорганізації, селективне 

ігнорування законодавства, стохастичність розвитку. Властивість системності 

проявляється, насамперед, в тому, що у сфері тіньових відносин взаємодіють між 

собою як окремі суб’єкти, так і соціальні групи.  

Оскільки в будь-яких країнах наявний “природний рівень” тіньової 

економіки, її неможливо повністю ліквідувати. На рівні окремої держави чи 

регіону форми прояву тінізації економіки визначаються національною 

специфікою її формування та функціонування. 

Тіньові та формальні інститути є частковими субтитутами відносно один 

одного. Тіньова економіка завжди та всюди виступає опонентом формальної 
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системи, але антиподом до офіційної економіки є не будь-яка, а лише підпільна 

(кримінальна) частина. У кризові та трансформаційні періоди прихований сектор 

тінізації виконує переважно стабілізаційну та стимулюючу функції щодо всієї 

економіки. Однак, у довгостроковій перспективі тимчасові переваги тіньового 

сегменту нівелюються негативними наслідками впливу на економічне зростання. 

Результуючий вплив тіньової діяльності на розвиток всього суспільства є 

суперечливим та неоднозначним і залежить, насамперед, від масштабів 

поширення та структури тіньової економіки. Від характера взаємодії офіційної та 

тіньової системи залежить подальший вектор розвитку національної економіки 

загалом. 

Враховуючи пріоритетні детермінанти та найбільш поширені форм прояву 

тіньової економіки в Україні, детінізація національної економіки повинна 

базуватися на застосуванні комплексу економіко-регулятивних та 

адміністративно-правових заходів, спрямованих на деофшоризацію шляхом 

контролю трансфертного ціноутворення, репатріацію капіталів, зниження 

загального податкового навантаження, мотивування та стимулювання детінізації 

ринку праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95

Висновки до розділу 1 

 

Визначення категорії “тіньова економіка” 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. 

Дефініції категорій “неформальна економіка” та “тіньова економіка” 

співпадають лише частково. Принципова відмінність між ними полягає у такому: 

“неформальна економіка” не зводиться виключно до ринкової діяльності та не 

включає кримінальний сегмент (що відповідає загальноприйнятій міжнародній 

практиці); у свою чергу, економіка домогосподарств та міжсімейних обмінів 

(“реципрокні” відносини) не є складовою тіньової економіки, оскільки не підлягає 

офіційній формалізації. Відмінності між неформальною та тіньовою економікою 

проявляються як у кількісному, так і у якісному вираженні. Якщо у неформальній 

економіці приховуються отримані доходи (чи здійснені витрати), то у 

кримінальному сегменті тіньової економіки – сам факт ведення будь-якої 

діяльності. Відповідно, з точки зору економічної безпеки держави, кримінальну 

складову тіньової економіки намагаються мінімізувати, тоді як її інші елементи – 

легалізувати.  

В реальній практиці неможливо провести ізоляційну межу між сегментами 

офіційної та тіньової економіки. До 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 



 96

реалізації заборонених товарів чи послуг, яка не підлягає реєстрації, контролю та 

не оподатковується.  

Тіньова економіка виникла в епоху зародження товарно-грошових відносин; 

її становлення пов’язане із формалізацією заборон та обмежень у вигляді 

законодавства державних форм цивілізацій. Як глобально історичний феномен 

тіньова економіка притаманна будь-яким країнам та стадіям 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 і досконалої конкуренції, практично не існує.  

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; 

- високий рівень податкового навантаження; 

- неадекватність чинної правової системи та недоліки застосування 

законодавства (неможливість дотримання окремих діючих норм та правил); 

- всеохоплююча корупція суспільства; 

- соціальні деформації суспільства (високий рівень безробіття, відсутність 

довіри до держави, маргіналізація верств населення); 

- специфічний вплив культурологічних чинників (релігії, ментальності); 

- перманентні вади політичної системи (протекціонізм та лобіювання); 

- інші інституціональні фактори (традиції, звичаї, освіта). 

Тіньова економіка як комплексне явище із численними різновидами є 

невід’ємною компонентою економічної системи. До її домінуючих характеристик 

належать латентність, адаптивність, структурованість, дуалістичність, 

емерджентність, здатність до самоорганізації, селективне ігнорування 
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законодавства, стохастичність розвитку. Властивість системності проявляється у 

взаємодії тіньових відносин як між суб’єктами, так і соціальними групами.  

Оскільки в будь-яких країнах наявний “природний рівень” обсягів тіньової 

економіки, її неможливо повністю ліквідувати. На рівні окремої держави чи 

регіону форми прояву тінізації визначаються національною специфікою її 

формування та функціонування. В Україні найчастіше недотримуються 

податкового, митного, валютного та трудового законодавства. 

Тіньові та формальні інститути є частковими субтитутами відносно один 

одного. Тіньова економіка виступає опонентом формальної системи, але 

антиподом до офіційної економіки є лише підпільна складова. Прихований сектор 

виконує стабілізаційну та стимулюючу функції щодо економічної системи; однак 

позитивний вплив тінізації, зокрема у кризові та трансформаційні періоди, 

потребує емпіричного підтвердження на національному рівні, оскільки має 

гіпотетичне походження. Загалом, результуючий вплив тіньової діяльності є 

суперечливим та неоднозначним і залежить, насамперед, від масштабів 

поширення та структури тіньової економіки. У довгостроковій перспективі 

тимчасові переваги тіньового сегменту нівелюються негативними наслідками 

впливу на економічне зростання.  

Виокремлення ключових детермінант, специфічних функцій, наслідків 

впливу тіньової економіки та її структуризація сприяє застосуванню 

диференційованого підходу при розробці концепції детінізації офіційного 

сегменту. Враховуючи пріоритетні детермінанти та найбільш поширені форм 

прояву тіньової економіки в Україні, детінізація національної економіки повинна 

базуватися на застосуванні комплексу економіко-регулятивних та 

адміністративно-правових заходів, спрямованих на деофшоризацію шляхом 

контролю трансфертного ціноутворення, репатріацію капіталів, зниження 

загального податкового навантаження, мотивування та стимулювання детінізації 

ринку праці. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [215; 

216; 217; 218; 219; 225; 229; 235; 237; 241; 242]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

2.1. Теоретико-методологічні засади мейнстриму та їх застосування в 

контексті тіньової економіки 

 

Базові методологічні постулати нинішнього мейнстриму відтворені в 

теоретико-методологічних працях таких авторитетних науковців як У. Баумоль, 

М. Блауг, К. Ерроу, Р. Хайлбронер [13; 21; 303; 323]. Однак, тіньова економіка як 

специфічний об’єкт наукового дослідження потребує окремого підходу. 

Тіньовий сегмент ринкової системи функціонує згідно об’єктивних законів 

економіки. 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. Як зазначає Т. Шелінг “багато принципів вивчення економіки та бізнесу 

<...> офіційного світу можуть бути придатні з відповідною модифікацією <...> і 

для вивчення злочинного світу” [387, с. 114]. Однак деякі теоретичні погляди 

доцільно відкоригувати та верифікувати щодо наявності умов та перспектив їх 

застосування при вивченні процесів тінізації в економічній науці. 

Нинішній економічній науці притаманне формування неуніверсальних 

конкуруючих теорій. Нині фактично співіснує та паралельно розвиваються два 

напрями: традиційно загальновизнаний неокласицизм та більш гнучкий і 

динамічний неоінституціоналізм, який не варто розглядати як альтернативу 

неокласичній економічній теорії. 

Відповідно до епістемологічної схеми І. Лакатоса [114], компонентами 

парадигми є сукупність стійких та незмінних постулатів “жорсткого ядра”, а 

також набір основних передумов “захисної оболонки”, схильних до змін в межах 

парадигми. Сучасний мейнстрим в економічних дослідженнях відповідає бінарній 

парадигмі неокласицизму та неоінституціоналізму, які ґрунтуються на двох 
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спільних елементах “ядра”: 1) методологічний індивідуалізм; 2) концепція 

“економічної людини” (homo economicus).  

Згідно методології індивідуалізму, сформульованої у працях А. Сміта, 

Т. Гобса, Б. Мандевіля, К. Менгера, економічні агенти діють відповідно до 

власних інтересів. Ринкові утворення при цьому розглядаються як сукупність 

індивідів, що переслідують свої цілі. Такий підхід не означає, що людська 

поведінка є однаковою, оскільки суспільство має гетерогенну структуру, а 

господарська діяльність обмежується як формальними (законодавчі норми та 

правила), так і неформальними чинниками (традиції, звичаї, загальноприйняті 

умовності). Окрім того, способи досягнення мети можуть суттєво відрізнятися. 

Згідно парадигми “економічної людини”, яка досліджувалася А. Смітом та 

була розвинена в інституціональному напрямі, раціональна сутність економічних 

агентів (як звичайних осіб, так і агрегованих груп) полягає у реалізації певного 

вибору серед усіх доступних альтернатив, що сприяє максимізації власних 

інтересів у найбільш результативний спосіб [255]. В зазначеному випадку 

раціональний вибір слід тлумачити як достатньо обміркований та усвідомлений, 

тобто беземоційний і неінтуїтивний. Отже, раціоналізм як важливий 

методологічний принцип – обов’язкова складова обох провідних парадигм, 

стосовно якого адекватні решта основних принципів. Відповідно до поглядів 

Г. Беккера, передумовою раціональності є наявність узгоджених стабільних 

пріоритетів людини, які сумісні із такими життєвими аспектами як амбіційність, 

здоров’я, престижність [18, с. 27]. Наявність некласичних критеріїв при 

визначенні переваг не призводить до відсутності їх ієрархічності та впливає на 

формування нетрадиційної поведінки індивіда. 

Загалом, неокласична парадигма в економічних дослідженнях базується на 

методологічному індивідуалізмі, раціональній поведінці ринкових суб’єктів, 

стабільності певних переваг (вподобань) індивідів та агрегуванні. До інших 

елементів структури “захисної оболонки” неокласицизму, без яких неможливе 

формулювання економічних законів, відносяться також принципи ізоляції 
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(дослідження відносно стабільних явищ та процесів), агрегування та однорідності 

(аналізування типових і репрезентативних показників). 

Цільова орієнтованість підприємств на досягнення максимально можливого 

прибутку та спрямованість домогосподарств на корисність – аксіома неокласичної 

парадигми, дотримання якої передбачає наявність доступу до якісної інформації в 

необхідних обсягах. Однак, вміння економічних суб’єктів реалізовувати складні 

обчислення та виявляти доступні альтернативи навіть в умовах інформаційної 

повноти постійно ставилися під сумнів щодо їх невідповідності існуючим 

реаліям. На це одним із перших акцентував увагу ще Т. Веблен. Обмеженість 

аксіоми строгої раціональності визнавав також К. Поппер [21, с. 351].  

Досліджуючи відповідність дотримання принципу раціональності в 

ситуаціях вибору, Г. Саймон запропонував альтернативний варіант, на противагу 

економічним моделям максимізації. Зокрема, він зазначав, що охопити 

оптимальний обсяг необхідної інформації неможливо, оскільки існує низка 

ресурсних обмежень: за вартістю, тривалістю та необхідністю дотримання 

величини вибірки [254, с. 63]. Разом з тим вчений звертав увагу на те, що рішення, 

які приймають економічні агенти, раціональні по суті лише частково, внаслідок 

інтелектуальної неспроможності людини постійно адекватно сприймати та 

аналізувати значні обсяги інформації, обмеженості оціночних якостей індивідів в 

умовах недостатніх знань та недосконалих розрахункових можливостей: 

“суб’єкти в економіці прагнуть діяти раціонально, але насправді володіють цією 

здатністю лише в обмеженій мірі” [291, с. 41].         

Вивчаючи фактори інформаційної невизначеності, Г. Саймон розробив 

концепцію обмеженої раціональності, що базувалася на поєднанні принципів 

економіки та психології. Згідно його концепції, економічні агенти, внаслідок 

неможливості досягення максимальної вигоди, спрощують процес вибору, 

задовільняючись прийнятним результатом [395]. При цьому приймається рішення 

зупинити процес пошуку за умови, що хоча б одна із виявлених альтернатив є 

сумісною із рівнем прийнятних прагнень. Якщо існує невідповідність між 

фактичними результатами та власними очікуваннями індивіда, то відбувається 
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корегування економічного стилю його поведінки в бік пониження власних намірів 

до реально досяжного рівня та поновлюється пошук видозмінених варіантів. 

Основна несхожість ідей Г. Саймона порівняно із теоретичними положеннями 

економічного класицизму полягає у зміщенні акцентів від ефективності 

результатів (адекватності вибору встановленим цілям) до раціональності 

процедур їх досягнення [253, с. 27].  

Вчений намагався не протиставляти, а взаємодоповнити економічну теорію 

раціонального вибору із біхевіористичною теорією прийняття рішень шляхом 

пошуку спільних критеріїв раціональності. Г. Саймон, досліджуючи 

універсальність гіпотези максимізації, доповнив її важливим уточненням: у 

короткостроковій перспективі досягнення задовільного рівня прибутковості чи 

очікуваної корисності – більш суттєвий стимул порівняно із максимізацією у 

довгостроковому періоді; стосовно тривалої перспективи прийнятний рівень 

прагнень та досяжний максимум наближено співпадають [254, с. 55]. З таким 

методологічним підходом погоджується, зокрема А. Алчіан, який вказує на те, що 

не всі економічні агенти намагаються максимізувати власну вигоду, проте ті, які 

не спроможні її досягнути, переважно банкрутують; отже, у майбутньому періоді 

розвивають свою підприємницьку діяльність лише суб’єкти, які все ж 

максимізують прибуток (цільову ринкову частку, обсяг продажів) [325]. В цілому 

прояв раціоналізму в економічній поведінці індивідів Г. Саймон інтерпретує 

двозначно, обираючи компромісний варіант: “…поведінка людей відповідає і 

процедурам оптимальності, і процедурам отримання задовільних результатів” 

[253, с. 26]. 

Підсумовуючи різноманітні підходи низки науковців, можливо дійти 

висновку щодо прийнятності раціоналізму в економічній поведінці агентів. Втім, 

це не означає, що раціональна поведінка базується виключно на досконалих 

розрахунках та спрямована на оптимізацію вибору, особливо за умов 

інформаційної невизначеності. До того ж, необхідно розділяти раціональність як 

процес економічної діяльності та її ефективність як кінцевий результат. 
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Методологічні підходи сучасного мейнстриму допускають бінарну 

варіативність раціональності: у класичному розумінні – принцип максимізації, і у 

формі обмеженої (часткової) раціональності – задоволення індивідами 

прийнятного рівня власних прагнень. Максимізація вигоди – не єдиний 

універсальний критерій, що свідчить про дотримання раціональності 

економічними суб’єктами, але і надалі є більш поширеним у практичному 

застосуванні порівняно із дослідженнями ірраціональності (теорія перспектив 

Д. Канемана, аномалії Р. Тейлера). Формування логічних міркувань та прийняття 

рішень щодо оптимального вибору відбувається навіть за умов обмеженої 

раціональності. 

В контексті тінізації економіки процес раціонального вибору 

супроводжується станом невизначеності як щодо передумов, так і результатів 

діяльності. Оскільки не існує досконалих економічних систем, практично всі 

суб’єкти господарських відносин перебувають в стані перманентної 

невизначеності. Протилежна ситуація до невизначеності – детермінованість, коли 

економічні агенти володіють відносно повною та досконалою інфомацією. Однак, 

існування умов детермінованості та застосування відповідних методів є надто 

обмеженими, оскільки повна визначеність щодо ринкової ситуації можлива лише 

теоретично.  

Аспекти невизначеності були предметом дослідження багатьох відомих 

вчених, серед яких: А. Алчіан [325], Д. Канеман та А. Тверскі [359], Ф. Найт 

[147], Дж. фон Нейман та О. Моргенштерн [152], Г. Саймон [254] та інші. 

Єдиного підходу до тлумачення поняття “невизначеність” не сформовано. 

Зокрема, В. Вітлінський трактує невизначеність як непередбачуваність дій та 

можливих наслідків, неоднозначність цілей, оцінок, прогнозів розвитку 

економічного середовища, брак часу та даних [42, с. 40]. Невизначеність 

призводить до прийняття економічними агентами ризикованих рішень. В 

економічній науці невизначеність часто ототожнюється із ризиком, що пов’язано 

із полісемантичністю цієї категорії. Вперше розмежування термінів 

“невизначеність” та “ризик” здійснив Ф. Найт. Під ризиком він розумів 
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ймовірність невизначеності, яку можливо обчислити та оцінити математичними 

методами, за допомогою статистичного аналізу чи суб’єктивно за рахунок 

набутого досвіду [147, с. 26]. У ситуаціях вибору об’єктивною характеристикою 

невизначеності є ступінь ризикованості можливих наслідків, а з суб’єктивних 

позицій оцінювання – ставлення до ризику осіб, які безпосередньо приймають 

рішення (превентивне запобігання, схильність до ризику чи нейтральне 

відношення). Наявність (не)схильності до ризику за Найтом є певною величиною 

невизначеності (фактичний синонім поняття ентропії як міри невизначеності). 

Отже, невизначеність, ймовірність та ризик є логічно взаємопов’язаними 

термінами. Відповідно невизначеність має стохастичний характер, яка оцінюється 

об’єктивною чи суб’єктивною ймовірністю [42].  

Суб’єктивна ймовірність виникає переважно у випадках тимчасової 

відсутності чи недостатності даних про умови економічної діяльності, що 

обумовлює низький ступінь прогнозованості дій та наслідків прийняття рішень. 

Отже, однією із базових причин виникнення невизначеності за дослідженнями 

Дж. Акерлофа та Дж. Стігліца, є інформаційна недостовірність, асиметричність, 

неповнота, спотвореність [1; 402]. У свою чергу Ф. Найт зазначав, що економічні 

агенти не перебувають у повному невіданні, але не мають повної та досконалої 

інформації, володіючи лише частковими знаннями [147]. Відповідно в таких 

умовах це спричиняє обмежену раціональність суб’єктів при прийнятті рішень, 

які обгрунтовані лише частково. Серед доступних альтернатив економічні агенти 

обирають, як правило, лише з кількох прийнятних виявлених можливостей. 

Обмеженість доступу до інформації зумовлює недостатність необхідних даних та 

виникнення додаткових трансакційних витрат на її пошук. Як наслідок – 

невизначеність може бути зумовлена також неприйнятною ціною за відносну 

визначеність. На сучасному етапі навіть надлишок інформації спричиняє 

невизначеність, оскільки суб’єкти не володіють достатніми здібностями до її 

сприйняття, обробки та інтерпретації. Фактично інформація як чинник є 

своєрідним антонімом до невизначеності. 
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Вагомою причиною невизначеності є також цілеспрямована зумисна 

протидія з боку інших економічних суб’єктів, яка проявляється конфліктом 

інтересів (партнерів, конкурентів, органів державної влади) та виражається в 

різних формах опортунізму: обмані, порушенні договірних зобов’язань, 

навмисному приховування інформації та дезінформації [291]. Тобто, 

невизначеність виникає під час взаємодії суб’єктів із несумісними цілями, що 

призводить до вибору непередбачуваних рішень і реакції на них. 

В якості додаткової детермінанти невизначеності виступає випадковість, що 

призводить до поліваріантності та нескінченних комбінацій розвитку економічних 

систем. Надто складно враховувати реакції багатьох ринкових суб’єктів 

(контрагентів, конкурентів, споживачів, держави). Особливо рівень 

невизначеності зростає при несистемних, часто супепречливих змінах 

формальних правил і норм, що призводить до виникнення нових неофіційних 

економічних явищ та процесів під час взаємодії економічних агентів. 

Відповідно до розглянутих ознак невизначеності виділяють такі її види [42]: 

- за ступенем ймовірності: 

а) повна невизначеність (характерна для унікальних, неідентичних ситуацій 

із ступенем ймовірності настання подій близьким до 0);  

б) часткова невизначеність (характеризується недостатньою об’єктивністю 

чи частковою відсутністю даних); 

- за інформаційною ознакою:  

а) неоднозначність (суперечливість інформації); 

б) нечіткість (умовність, “розмитість” наявної інформації); 

в) непередбачуваність (спонтанність змін інформації); 

г) невідомість (відсутність будь-якої інформації, необхідної для прийняття 

рішень). 

Доцільно виділити також види прогнозної невизначеності, що характерні 

для України: а) фіскальну; б)законодавчу; в) статистичну. 

До основних причин невизначеності в контексті дослідження тінізації 

економіки відносимо такі: інформаційна недостовірність, асиметрія, неповнота; 
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опортунізм суб’єктів; обмежена раціональність; випадковість та суперечливість 

окремих економічних явищ та процесів; багатокритеріальність оцінок. Суб’єкти 

тіньової діяльності найчастіше приймають рішення за невизначеності 

комбінованого виду. До то ж виникнення певної невизначеності може спричиняти 

“ланцюговий” ефект появи інших її видів. Зауважимо, що забезпечити часткове 

зниження рівня невизначеності можливо шляхом розвитку інституцій, відбором 

та аналізом необхідної інформації, розробкою імітаційних прогнозних моделей, 

адекватних до наявних ситуацій. 

В умовах невизначеності виникає ряд проблем біхевіористичного 

походження, дослідженню яких присвячена мікроекономічна теорія очікуваної 

корисності Неймана-Моргенштерна [152] (своєрідна модифікація загальної теорії 

раціонального вибору [309]). Базис теорії очікуваної корисності попередньо був 

сформований Д. Бернуллі, внаслідок виявлення “петербурзького парадоксу”, в 

результаті чого було математично обгрунтовано несприйняття ситуацій, 

пов’язаних із ризиком [330]. Дж. Нейман та О. Моргенштерн використали поняття 

“очікуваної корисності” в якості критерія для прийняття раціональних рішень. 

Вчені пояснювали переваги індивідуального вибору за допомогою функції 

очікуваної корисності, що складається із чотирьох аксіом (повноти, 

транзитивності, незалежності та протяжності). Сукупність цих аксіом у 

математичній формі обгрунтовує прийняття несуперечливих рішень, які 

відповідають методологічному принципу раціональності. Згідно цієї 

мікроекономічної теорії максимізація цільової функції очікуваної корисності 

забезпечує оптимізацію раціонального вибору серед альтернатив, наявних у 

ситуаціях невизначеності. Теорія, розроблена Дж. Нейманом і О. Моргенштерном, 

а також доповнена в основному Л. Севіджем [300], пояснює принцип 

раціональності, дотримання якого притаманне не тільки індивідуальним 

суб’єктам, а й агрегованим економічним агентам (підприємствам, 

домогосподарствам), як в окремих ситуаціях, так і у випадках, що повторюються. 

У подальшому теорія Неймана-Моргенштерна була доповнена Р. Зельтенем та 

Дж. Харшані (варіації з неповною та обмеженою інформованістю індивідів). 
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Однак, математичний апарат цієї теорії до кінця не розроблений та знаходиться у 

стані удосконалень і доповнень. 

Отже, методологічними постулатами в теорії очікуваної корисності є 

здатність індивідів оцінювати корисності за допомогою математичного апарату 

теорії ймовірності, можливість аналізувати доступну інформацію та здійснювати 

продуманий вибір в умовах невизначеності. 

Специфічною особливістю неоінституціонального підходу є модифікація 

неокласичної парадигми за рахунок збереження основних передумов її “ядра” та 

часткова трансформація “захисної оболонки” на більш досконалі, реалістичні 

принципи. При цьому зберігається ключова роль інститутів, дослідження яких 

здійснюється шляхом застосування неокласичної економічної теорії, зокрема, 

використовуючи принцип раціональної максимізації вигоди. Окрім того, увага 

акцентується на деідеологізації, застосуванні кількісних методів формалізації та 

математичному моделюванні. 

На відміну від неокласичної теорії, неоінституціональна економіка 

базується на таких положеннях: 

1) відмова від ідеї абсолютної раціональності ринкових суб’єктів на користь 

принципу обмеженої раціональності (Г. Саймон) – ключова модифікація; 

2) враховується неповнота, недосконалість та асиметричність інформації 

(Дж. Акерлоф, Дж. Стігліц, М. Спенс); 

3) заперечення ідеальності ринкової системи за рахунок домінування 

трансакційних витрат (Р. Коуз, О. Вільямсон, Г. Демсец); 

4) визнається існування опортуністичної поведінки економічних агентів, а 

не тотальної підпорядкованості законодавству (О. Вільямсон, Г. Беккер). 

Прийняття передумови обмеженої раціональності в неоінституціональній 

парадигмі дало змогу розширити проблематику її досліджень [107; 158; 292]. 

Зокрема, концепція обмеженої раціональності Г. Саймона у подальшому була 

розвинена у працях О. Вільямсона, який запропонував таку типологізацію 

раціональності [291, с. 40]: 
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– “сильна” форма, що базується на класичному принципі максимізації 

вигоди; 

– “напівсильна” форма – обмежена раціональність (у ширшому розумінні, 

ніж принцип прийняття задовільних рішень Г. Саймона); 

– “слабка” форма – органічна раціональність (еволюційний підхід в 

економічній теорії [325] та погляди австрійських економістів). 

Розділяємо спільну позицію О. Вільямсона та Г. Саймона, яка вказує на 

прагнення економічних агентів до раціональності одночасно з її обмеженням. 

Одночасно важливо виокремити такий аспект: трактування обмеженої 

раціональності [207; 306] відрізняється за змістом порівняно із ірраціональністю 

як окремою поведінковою формою, тому їхнє ототожнення невірне.  

Ідентичний підхід застосовував О. Вільямсон стосовно іншої 

методологічної передумови – суб’єктивного індивідуалізму, виділяючи три рівня 

[291, с. 43]: 

– “сильна” форма – опортуністична поведінка індивідів; 

– “напівсильна” форма – мотивація простого (відкритого) прагнення 

задоволення особистих інтересів; 

– “слабка” форма – неегоїстична поведінка (покора, недотримання власних 

інтересів). 

В неокласичній економічній теорії суб’єкти взаємодіють між собою на 

ринку відповідно до власних інтересів та певних загальноприйнятих правил, 

недотримання яких не розглядається. На хибність такого спрощеного 

“механістичного” порядку звертали увагу ряд науковців. Зокрема, Вернон Сміт у 

своїй Нобелівській лекції зазначав, що А. Сміт у вченні про “людину економічну” 

не стверджував, що всі індивіди однакові у прагненні до максимізації корисності, 

оскільки кожен визначає власний інтерес, власним способом [398, с. 503]. 

Альтернативний підхід представив О. Вільямсон, ввівши поняття “опортунізм”: 

“переслідування особистого інтересу з використанням підступності, що включає 

прораховані зусилля зі збивання з правильного шляху, обман, приховування 

інформації та інші дії, що заважають реалізації інтересів” [292, с. 689]. 
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Опортуністична поведінка економічних агентів 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). Такий тип поведінки, притаманний, насамперед, сфері тіньових 

економічних відносин навіть у тих випадках, коли ринкові суб’єкти запевняють, 

що будуть утримуватися від застосування опортунізму. В контексті дослідження 

тіньової економіки найбільш суттєвим вважаємо методологічне поєднання 

Вільямсоном “напівсильної” обмеженої раціональності із “сильною” формою 

опортуністичної поведінки [291, с. 47]. 

У загальному випадку опортунізм у розумінні О. Вільямсона є джерелом 

поведінкової невизначеності та призводить до виникнення явища інформаційної 

асиметрії, внаслідок надання часткової чи спотвореної інформації. Передумова 

повноти та доступності інформації – одна з найменш реалістичних у контексті 

практичної діяльності економічних агентів. У реальній дійсності індивіди 

переважно не володіють достатнім обсягом необхідної інформації, яка є 

предметом вибору для прийняття раціональних рішень. Окрім того, досить 

поширені ситуації, коли рівень інформованості одних ринкових суб’єктів більший 

ніж інших. Тому економічні агенти, діючи переважно в умовах обмеженості та 

асиметрії інформації, намагаються уникати таких ситуацій за рахунок пошуку 

нових даних, що призводить до зростання трансакційних витрат. 

Проблеми якості інформації, її неоднозначності та асиметричності знайшли 

своє відображення як об’єкта дослідження в теорії інформаційної економіки 

Дж. Акерлофа, Дж. Стігліца та М. Спенса. Зокрема, Дж. Акерлоф показав, що 

інформаційна асиметрія провокує явище зворотньої чи негативної селекції, 

внаслідок чого збільшується ринкова частка менш якісних товарів [1]. Дж. Стігліц 

у свою чергу довів, що передумова рівномірного розподілу інформації хибна, 

оскільки спотворює економічну реальність недосконалості ринків [402].  

Обмежена раціональність, інформаційна асиметрія та фундаментальна 

невизначеність у формі ризику є детермінантами трансакційних витрат. До них 
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неоінституціоналісти відносять фактично будь-які видатки на управління 

економічною системою, що супроводжуються зустрічним обміном ресурсів та 

платежів: пошук інформації, захист прав власності, ведення переговорів, 

виконання договорів (із документальним оформленням, або за усною 

взаємозгодою сторін) тощо. Необхідністю зменшення трансакційних витрат 

Д. Норт пояснює саму економічну доцільність існування різнотипних інститутів 

[158, с. 84-94]. Згідно його висновків потреба нових інституцій з’являється тоді, 

коли в межах існуючої системи неможливо досягти максимізації вигоди.  

Раціональний вибір між офіційною та тіньовою економікою, згідно 

неоінституціональної парадигми, відбувається на основі порівняння всіх 

можливих вигод в обох секторах. При цьому, розвиваючи підхід Р. Коуза, 

О. Вільямсон довів, що важливе не стільки абсолютне значення трансакційних 

витрат, скільки їх різниця [88, с. 1167]. Якщо трансакційні витрати в тіньовій 

економіці менші, ніж в офіційному сегменті, а комерційна діяльність одночасно 

не є високоризикованою в контексті застосування правових санкцій, то 

використання переваг тінізації економічними агентами – обгрунтоване 

раціональне рішення.  

Економічна теорія трансакційних витрат була верифікована та отримала 

емпіричне підтвердження у дослідженнях тіньового сегменту Е. де Сото [264; 

265]. На прикладі Перу ряд проведених економічних експериментів у різних 

сферах господарської діяльності дали змогу встановити вплив державних 

інститутів та бюрократичних процедур на формування трансакційних витрат в 

легальному та напівлегальному секторах. За Е. де Сото “ціна підпорядкування 

закону” [265, с. 187] включає не тільки прямі грошові витрати на діяльність в 

рамках закону, але й суттєві часові затрати на дотримання формальних вимог. 

Одночасно вибір на користь тіньової економіки передбачає необхідність 

здійснення витрат іншого походження – “ціни позалегальності” (доступ до 

неформальних процедур вирішення конфліктів, ухилення від фінансових санкцій 

при мінімізації оподаткування, корупційні платежі тощо). Відповідно до 

постулатів неоінституціоналізму тіньова діяльність – це своєрідний спосіб 
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зниження витрат ринкових суб’єктів за допомогою відмови від формальних 

правил господарської практики. У концепції де Сото також неявно 

підтверджується принцип обмеженої раціональності суб’єктів, вибір яких 

грунтується переважно на нечітких уявленнях щодо економічної інформації та 

норм існуючого законодавства [265, с. 195].                

У неоінституціональному векторі дослідження тінізації важливо виділити 

спеціальну економічну теорію “злочинності та покарань”, засновником якої є 

нобелівський лауреат Г. Беккер [328]. Аналізуючи економічні явища та процеси у 

тіньовому сегменті, Г. Беккер використовує загальну методологію попередніх 

інституціональних теорій, узявши за основу принцип максимізації, наявність 

трансакційних витрат, неповноту інформації та математичний апарат теорії 

очікуваної корисності в умовах невизначеності. 

Наведену нами інформацію узагальнено та подано в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1  

Основні теоретико-методологічні положення мейнстриму в контексті їх 

застосування щодо тіньової економіки 
Парадигма 

дослідження 
Основні передумови та принципи Економічні теорії в контексті 

дослідження тіньової економіки 
Неокласицизм 1. Методологічний індивідуалізм 

(егоїстична поведінка ринкових 
суб’єктів). 
2. Концепція “економічної 
людини”: 
а) гіперраціональність економічних 
агентів; 
б) інформаційна досконалість; 
в) відсутність трансакційних 
витрат. 

1. Теорія очікуваної корисності 
(вибір в умовах невизначеності): 
Дж. Нейман, О. Моргенштерн. 
2. Теорія обмеженої 
раціональності Г. Саймона  
(в частині процедурної 
раціональності). 

Неоінституціо-
налізм 

1. Методологічний індивідуалізм 
(опортуністична поведінка 
економічних агентів). 
2. Концепція “економічної 
людини”: 
а) принцип обмеженої 
раціональності; 
б) асиметричність та неповнота 
інформації; 
в) мінімізація трансакційних витрат. 

1. Теорія обмеженої 
раціональності Г. Саймона. 
2. Теорія інформаційної 
економіки: Дж. Акерлоф, 
Дж. Стігліц, М. Спенс. 
3. Теорія трансакційних витрат: 
Р. Коуз, О. Вільямсон, Г. Демсец. 
4. Теорія економічних 
правопорушень: Г. Беккер, 
Дж. Стіглєр, П. Рубін, М. Олсон.  

Джерело: узагальнено та сформовано автором. 
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Отже, постулати неоінституціоналізму загалом є основою для подальшого 

дослідження тінізації економіки в умовах невизначеності, зокрема його 

методологічні принципи: обмеженої раціональності, інформаційної 

недосконалості та опортуністичної поведінки економічних агентів. 

Завдяки введенню в неоінституціоналізм низки модифікованих передумов 

та принципів виокремлюємо три базових аспекти ситуацій невизначеності в 

контексті дослідження тінізації економіки: поведінковий, інформаційний та 

прогнозний. Невизначеність можливо оцінити наближено із застосуванням не 

тільки кількісних, а й якісних параметрів, заданих у нечіткій формі. 

 

2.2. Економічна теорія правопорушень та її модифікація 

 

Становлення економічної теорії правопорушень (як окремої складової 

неоінституціоналізму) пов’язане із публікацією фундаментальної праці 

нобелівського лауреата Г. Беккера “Злочин і кара: економічний підхід” [328]. 

Однак, первинним дослідженням, присвяченим економічній кримінології, слід 

вважати статтю Т. Шеллінга “Економічний аналіз та організована злочинність”, 

що була опублікована ще до праці Г. Беккера, однак не набула суттєвого 

резонансу [387]. Зазначена теорія була сформована та отримала визнання 

відносно недавно, хоча у ретроспективі окремі ідеї застосування економічного 

підходу до правової сфери висловлювалися ще у працях світових вчених 18 ст.: 

Ч. Беккаріа, І. Бентама, Б. Мандевіля [16; 20; 131]. Відтоді були створені 

передумови для розвитку нового напряму досліджень, актуального, насамперед, 

для країн із значним рівнем тінізації соціально-економічної сфери. 

Важливий внесок у становлення та практичну верифікацію економічної 

теорії правопорушень належить таким дослідникам як А. Ерліх, С. Камерон, 

П. Рубін, Г. Таллок, Л. Туроу, М. Сесновіц [92; 250; 279; 287; 322; 394] та іншим 

вченим. Цінність наукової розвідки у вказаному напрямі демонструє той факт, що, 

окрім Г. Беккера, економічним аспектам правопорушень приділяли належну увагу 

у своїх публікаціях також інші Нобелівські лауреати: Дж. Бьюкенен, Дж. Стіглєр, 
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М. Фрідмен, Т. Шелінг [34; 302; 317; 400]. Економічна проблематика злочинності 

та правоохоронної діяльності відображена також у працях вітчизняних вчених: 

З. Варналія, І. Мазур, В. Поповича, Н. Різник, О. Турчинова, М. Флейчук [37; 126; 

196; 247; 289; 299] та інших дослідників. Аналіз публікацій цих вчених дав змогу 

виокремити окремі положення дискусійного характеру, які не повною мірою 

відтворюють національну специфіку тінізації економіки. До того ж, на відміну від 

сфери кримінальної злочинності теоретичні аспекти економічного підходу до 

правопорушень недостатньо розкриті відносно прихованої компоненти тінізації. 

Предметом дослідження Г. Беккера є економічний аналіз екстернальних 

ефектів, які притаманні правопорушенням та злочинам тіньової сфери. При цьому 

ключова ідея його теорії – домінування економічних міркувань при прийнятті 

кардинальних рішень у повсякденному житті індивідами, інколи навіть 

інтуїтивно. Універсальні переваги економічного підходу Г. Беккер виявляє також 

стосовно багатьох ситуацій, що виникають у суспільстві, аналізуючи політичну 

діяльність, соціальні взаємодії, умови створення сім’ї [17]. Фактично цим він 

демонструє всеохоплюючі можливості та інтеграційну здатність економічного 

підходу щодо різноманітних форм людської поведінки.  

Методологічний базис досліджень Г. Беккера формується на основі трьох 

складових: “пов’язані воєдино припущення про поведінку максимізації, ринкову 

рівновагу та стабільність переваг <…> утворюють серцевину економічного 

підходу в моєму розумінні” [18, с. 27]. 

Відносно інших підходів Г. Беккер у значному обсязі та більш явно 

базується на принципі методологічного ядра – раціональності правопорушників, 

які реалізують свій вибір цілком усвідомлено, порівнюючи затрати та вигоди 

серед доступних альтернатив інституційного середовища економічної діяльності. 

Свого часу І. Бентам обгрунтував, що мотивація злочину – вигода, що спонукає до 

його здійснення, а цінність покарання полягає у стримуванні; у випадку 

домінування першого із зазначених чинників – злочин виконується (перше 

правило) [20, с. 231-232]. Тобто ідея раціональності, яка лежить в основі вибору 

протизаконної поведінки, висловлювалася задовго до існуючих поглядів сучасних 
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вчених. Однак до Беккера вважалося, що правопорушники приймають рішення 

переважно ірраціонально, а їхня поведінка не підлягає економічному аналізу.  

По суті Г. Беккер вперше довів, що осмислений вибір тіньової діяльності 

принципово нічим не відрізняється від обрання будь-якої професії, зокрема 

кримінальної [18, с. 34]. Економічний аналіз вибору як легального, так і 

позалегального середовища передбачає, що індивід реалізує свою тіньову 

діяльність, у випадку перевищення очікуваної корисності від правопорушень 

порівняно із іншими альтернативами використання свого часу, вмінь та засобів. 

Тобто, “деякі люди стають злочинцями не тому, що їх базова мотивація відмінна 

від мотивації інших людей, а тому, що в них інша оцінка витрат та вигод” [17, 

с. 293]. З позицій Г. Беккера мотивація правопорушників є тією ж, що і в 

звичайних індивідів – прагнення максимізувати ефективність застосування 

людського капіталу в умовах обмеженості ресурсів. Вчений вважає, що “людську 

поведінку не слід розбивати на якісь окремі сектори, в одному з яких вона носить 

максимізований характер, в іншому – ні, в одному мотивується стабільними 

уподобаннями, в іншому – нестійкими, в одному призводить до накопичення 

оптимального обсягу інформації, в іншому не призводить” [18, с. 38]. Загалом 

розділяємо методологічний принцип, згідно якого поведінка правопорушника 

переважно опирається на раціональну основу, як і в звичайної людини. Проте 

досить часто індивіди суб’єктивно оцінюють ідентичну величину доходів чи втрат 

від певних видів правопорушень та неоднаково сприймають базові цінності 

суспільства. Г. Беккер гіпотетично передбачає існування своєрідного консенсусу 

щодо зазначеної проблеми, абстрагуючись від моральних аспектів у своїй теорії 

та грунтуючись на попередніх економічних розрахунках у працях засновника 

класичного напряму кримінології Ч. Беккаріа і філософа І. Бентама [16; 20]. 

Важливо зауважити, що Г. Беккер водночас визнає також наявність 

трансакційних витрат (не тільки у грошовій формі), інформаційну неповноту та 

недосконалість [18, с. 28], що не передбачає дотримання вимог абсолютної 

раціональності. Цим самим він по суті спирається на “обмежений раціоналізм” у 

трактуванні О. Вільямсона, що відрізняється від розуміння ірраціональності 
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Д. Канемана [359]. Власне, специфічний “квазіраціоналізм” є неспростовним: 

якщо певні дії не відповідають критеріям раціональності, то кінцеві цілі суб’єкта 

із стороннього погляду видаються незрозумілими, або існують локальні 

обмеження, що просто не помітні. Безпосередньо поняття ірраціональності 

Г. Беккер тлумачить класично – як недолік міркувань щодо людської поведінки на 

засадах економічного підходу. Його економічна модель не передбачає існування 

виключно довершених знань, досконалих розрахунків та інших малореальних 

припущень, але прогнозовані результати коректно реалізуються у випадку 

дотримання потенційними правопорушниками відповідних до теорії міркувань та  

поведінки. 

Щодо критичних зауважень, які висловлювалися  представниками суміжних 

наук стосовно принципу раціональності та загальної меркантильності теорії 

Г. Беккера, вчений у нобелівській лекції зазначав: “... економічний підхід, який я 

маю на увазі, не передбачає те, що індивіди мотивовані виключно корисливими 

інтересами чи міркуваннями матеріальної вигоди. Мова йде про аналітичний 

метод, а не про ті чи інші конкретні мотиви” [329, с. 385]. Проте, зауважимо, що 

сприйняття злочинця, як специфічного типу раціональної людини без суттєвих 

заперечень можливе лише у контексті корисливих правопорушень.  

Інша передумова методологічного походження в економічному підході 

Беккера – перманентність переваг індивідів відносно основних споживчих потреб 

(а не певних товарів чи послуг), що дозволяє передбачати стереотипні реакції на 

однакові зміни протягом тривалого періоду. Одночасно допускається, що 

належність людей до диференційованих суспільств та культур істотно не впливає 

на стабільність їхніх переваг [18, с. 26]. Така позиція є досить сумнівною, а її 

критика іншими вченими призвела до необхідності додаткових роз’яснень в 

окремій публікації Г. Беккера у співавторстві з Дж. Стіглєром [276, с. 487-518]. 

Принцип пріоритетності переваг пояснює потенційні зміни поведінки індивідів 

реакцією на ектерналії, що лімітують множинність вибору, а не передбачають 

перегляд власної системи поглядів. Стандарти людської поведінки, що 

грунтуються на системі життєвих переконань та цінностей, формуються 
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переважно на початковому етапі та істотно не змінюються продовж тривалого 

періоду. За умови спрямування існуючих традицій та норм суспільства на 

дотримання чинного законодавства, правопорушення в основному не 

здійснюватиметься навіть у ситуаціях низької оцінки ймовірності покарання. 

Третя важлива складова методологічного ядра Г. Беккера – ринкова 

рівновага, стан якої утворюється під час взаємодії економічних агентів із 

системою правоохоронних органів. Це дає потенційну можливість визначити 

паритетний рівень правопорушень, за якого досягається мінімізація сукупних 

втрат суспільства – критерій  оптимізації. Подібний підхід дозволяє встановити 

оптимальне поєднання таких параметрів: ймовірність виявлення правопорушень, 

варіативність покарань, а також розмір і структура затрат на правоохоронну 

систему. 

Загалом застосування економічного підходу до сфери правопорушень 

грунтується на поєднанні загальних методологічних принципів та теоретичних 

положень неоінституціоналізму та неокласицизму. При цьому вартісні показники 

використовуються як універсальні критерії економічного аналізу та оцінювання 

вигоди із одночасною відмовою від ідеологічної тенденційності та морально-

етичних аспектів, що досить складно піддаються вимірам.  

Наслідуючи математичний інструментарій теорії очікуваної корисності 

Неймана-Моргенштерна та використовуючи неокласичні методи, Г. Беккер 

виконав відносно нескладний аналіз ймовірних доходів злочинців порівняно із 

перспективами втрат внаслідок покарання. Результат його теорії формалізований 

у вигляді формули 2.1 [17, с. 294]: 
 

)(*)1()(* YUpfYUpEU  ,                                        (2.1)   

 
де  EU (expected utility) – очікувана корисність від здійснення злочину; 

p – ймовірність виявлення та покарання злочинця; 

U – функція корисності для суб’єкта кримінальної економіки; 

Y – дохід суб’єкта внаслідок здійснення злочину; 

f – грошовий еквівалент покарання. 
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Основні положення та висновки теорії Г. Беккера були апробовані на 

емпіричних прикладах кримінального сектору, апріорі досліджуючи ситуації 

злочинів відносно правових норм і законів США. Одночасно сам вчений акцентує 

увагу на універсальних властивостях економічного підходу, що дозволяє 

застосовувати його теорію до всього спектра можливих правопорушень. 

Залежність, що подана у формулі (2.1), характеризується тим, що може 

використовуватися для розрахунку максимізації очікуваної корисності при 

опортуністичній поведінці будь-якого економічного суб’єкта (індивіда, 

домогосподарства чи підприємства), як у кримінальному (підпільному) секторі, 

так і відносно напівлегальної (прихованої) компоненти тінізації економіки.   

Необхідно зауважити, що в межах економічного підходу класичні 

кримінальні злочини проти людини (насильства, вбивства) є предметом 

дослідження виключно кримінального права. Термін “злочиність” не має єдиних 

універсальних визначень та кримінально-правових меж незалежно від 

законодавства певної країни (найбільш поширена дефініція цього поняття – 

поведінка, що заборонена кримінальним кодексом). Також необхідно відзначити, 

що з метою уникнення суттєвих суперечностей з реальною господарською 

практикою правові норми можуть трансформуватися, особливо в державах із 

нестабільними інституціями. Оскільки абсолютно бездоганного законодавства не 

існує, в економічній сфері перманентно функціонують різноманітні види 

прихованої тіньової діяльності, які лише частково регламентовані правовими 

нормами. Через це вважаємо доцільним та можливим застосовувати у контексті 

тінізації більш загальний термін “правопорушення” (актуальний, насамперед, при 

домінуванні прихованого сектору). 

Модифікація складових у формулі (2.1) для будь-яких правопорушень 

матиме таке універсальне тлумачення: 

EU – очікувана корисність від здійснення правопорушення; 

p – ймовірність виявлення та покарання суб’єкта правопорушення;  

U – фукція корисності правопорушення; 

Y – дохід, виграш правопорушника (не тільки у грошовій формі); 
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f – показник, що трактується як грошовий еквівалент покарання. 

 

Згідно цієї формули альтернатива вибору між офіційною економікою та її 

тіньовим сегментом зводиться до варіантів EU < 0 та EU > 0. Зростання доходів 

чи зменшення трансакційних витрат тіньового походження призводить до 

збільшення «прибутковості» правопорушень. На противагу тінізації стійке 

наростання доходів від офіційної діяльності знижує величину очікуваної 

корисності правопорушень (“EU”), що пояснюється оберненою залежністю між 

рівнем розвитку держави та масштабами поширення тіньової економіки.  

Величина “EU” залежить від розміру штрафних санкцій “f”, вірогідності 

покарання “p”, або від поєднання обох зазначених параметрів. При зростанні 

значень змінних “р” та “f” очікувана корисність “EU” зменшується, що 

призводить до виникнення умов, які стимулюють зниження рівня правопорушень. 

Збільшення ймовірності позбавлення волі та наростання його тривалості мотивує 

до відмови від правопорушення, але цей висновок дійсний лише до певної межі та 

актуальний для частини індивідів, які більшою мірою схильні до ризику. У 

випадку якщо економічні суб’єкти нейтральні до ризику, або надають перевагу 

неризикованій діяльності, то ефект стримування правопорушення проявляється 

нечітко. 

Узагальнена теоретична модель Г. Беккера, що характеризує вигоди від 

незаконної тіньової діяльності, емпірично була верифікована його 

послідовниками та отримала подальший розвиток. Зокрема, варто виділити 

публікацію М. Сесновіца “Дохід від крадіжки зі зламом” [394], в якій було 

проаналізовано дані кримінологічної статистики та одержано від’ємний показник 

очікуваної корисності. Результуюча залежність, що відображає величину 

середнього прибутку суб’єкта тіньової діяльності від декількох базових чинників 

(на прикладі професії грабіжника), має такий вигляд [394, с. 477]: 

 

DpSDSpSpR *)(**)1(  ,                            (2.2) 

де  R (return) – прибуток злочинця; 
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p (probability) – ймовірність викриття злочину та покарання; 

S (stolen) – дохід (розмір вкраденого); 

D (dollar) – грошова величина втрат грабіжника у результаті покарання. 

 

Якщо суб’єкт господарювання здійснює тіньову діяльність у прихованому 

секторі економіки, то функціональна залежність між ймовірністю виявлення 

правопорушень, їхньою чисельністю та мірою покарання залишається тією ж, 

однак складові формули (2.2) матимуть таке видозмінене тлумачення: 

 

fpSfSpSpR *)(**)1(  ,                                      (2.3) 

 

R – прибуток економічного агента; 

p – ймовірність виявлення правопорушення та покарання; 

S – величина економічного ефекту внаслідок оптимізації, ухилення від 

оподаткування; 

f – розмір донарахованих податкових платежів, штрафів та інших 

економічних санкцій. 

 

Відповідно до економічної теорії Беккера сукупні суспільні втрати 

мінімізуються в тому випадку, коли показник “R” має від’ємне значення. Вказана 

умова формалізується так [394, с. 477]: 
 

0R , або fpS *                                                       (2.4) 

 

Наведена нерівність є важливою умовою при розробці та реалізації 

концепції детінізації економіки, дотримання якої означає відповідність принципу 

“правопорушення не окуповується” та інтерпретується так: розмір вірогідних 

втрат від покарання повинен бути більшим від позитивного економічного ефекту 

правопорушення. Вирішення проблеми “самоокупності” правопорушень 

безпосередньо залежить від схильності економічних агентів до ризикованої 
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діяльності та опосередковано від обсягів фінансування і ефективності 

функціонування правоохоронної системи. Водночас обернена взаємозалежність 

також істинна: схильність до ризику зумовлюється поєднанням певних комбінацій 

“p” та “f”. 

Здебільшого для економічних суб’єктів пріоритетною є діяльність в умовах 

відносної чіткості та структурованості порівняно із невизначеністю. Згідно 

методологічних позицій Г. Беккера, правопорушники – звичайні раціональні 

індивіди, які оцінюють ймовірність ризику (вимірювану невизначеність в 

інтерпретації Ф. Найта [147, с. 26]), що асоціюється одночасно як з небезпекою, 

так і з вільним вибором. Фактично правопорушення в економіці можливо 

тлумачити як специфічний тип підприємництва, що володіє, згідно загальної 

теорії ризику, двома базовими ознаками: величиною очікуваної прибутковості та 

його волатильністю; висока ступінь ризикованості супроводжується, як правило, 

низькою оцінкою потенційних доходів економічних агентів. 

Оскільки, фактично будь-яка тіньова діяльність економічних агентів апріорі 

пов’язана із суттєвим ступенем ризику, існує певна ймовірність їх покарання. 

Згідно формули (2.4) раціональні індивіди, що не схильні, або нейтральні до 

ризику, будуть утримуватись від здійснення економічних правопорушень, за 

умови наявності можливостей отримання легальних доходів. У цьому разі 

рішення щодо вибору альтернативи тіньових доходів притаманне тільки тим 

суб’єктам, які схильні ризикувати. У протилежному випадку досягнення стану 

рівноваги неможливе – кількість правопорушень зростатиме та значно 

перевищить оптимальний рівень. 

В ситуаціях, коли виконується умова 0R , раціональні суб’єкти все одно 

можуть реалізовувати правопорушення. Зазначений парадокс пояснюється 

теорією песимізму і оптимізму Дж. Хея [308, с. 324], а також теорією перспективи 

Канемана-Тверскі [359]: економічні агенти, які сприймають ризикові ситуації, 

часто перебільшують вірогідність розвитку сприятливих сценаріїв (відповідно і 

потенційних доходів) за рахунок заниження ймовірності покарання, тим самим 

недооцінючи можливість отримання негативних результатів. Подібні ситуації слід 
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інтерпретувати не як наявність ірраціональності, а як прояв обмеженої 

раціональності в діях суб’єктів. Тобто, негативний результат не доводить 

відсутність раціоналізму в поведінці економічних агентів при здійсненні 

правопорушення. 

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.  

При обґрунтуванні міри покарання Г. Беккер послідовно дотримується 

економічних ідей Беккаріа та Бентама, на відміну від поглядів правознавців та 

соціологів, які базуються переважно на немонетарних підходах. При цьому 

основна увага акцентується на доцільності застосування штрафів порівняно з 

іншими видами покарання. Характерні переваги монетарної форми покарання 

відзначав, зокрема, І. Бентам [20]. Г. Беккер також цілеспрямовано доводить, що 

загалом для суспільства пріоритетом є застосування покарання у грошовій формі. 

Це обумовлено можливістю досягнення  компенсаційного ефекту, хоча будь-яке 

покарання у більшості випадків, не відшкодовує повністю всі витрати. Позицію 

корисності фінансових санкцій відшкодування витрат правопорушником, 

відстоювали П. Рубін та Г. Таллок [250; 279], які розвинули практичні аспекти 

цього напряму досліджень. Підсумковою метою та критерієм оптимізації в 

означеній ситуації є мінімізація загальних витрат суспільства.  

Г. Беккер логічно аргументує та наводить факти, що підтверджують більшу 

ефективність штрафів порівняно із позбавленням волі. У цьому випадку не 

виникає потреба фінансування специфічних “соціально омертвілих витрат” 

(оригінальний термін “social dead-weight cost”) – затрат на позбавлення волі 

засуджених, які не займаються продуктивною працею. Відповідно в кінцевому 

підсумку відбувається зменшення суспільних благ (“чисті втрати”), а не їхній 

перерозподіл. Необхідно зауважити, що соціокультурні цінності та стереотипи 

окремої країни були використані в економічній теорії, яка визнається 

універсальною. Однак, затрати на пенітенціарну систему є прямим збитком для 
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держави у тому випадку, коли доходи від примусової експлуатації злочинців 

менші порівняно із витратами на їхнє утримання в місцях позбавлення волі. 

Штрафні санкції – класичний вид покарання, що домінує стосовно так 

званих “білокомірцевих” правопорушень. Відповідно до концепції досліджень 

“білокомірцевої злочинності” Е. Сатерленда, економічні правопорушення 

суб’єктів господарських відносин завдають більше збитків державі порівняно із 

кримінальними злочинами [256]. Якщо нанесені збитки мають тільки матеріальне 

чи монетарне вираження, то і міра покарання повинна бути економічного 

походження. Це пояснюється необхідністю застосування більш ефективного 

способу покарання, а не ліберальним ставленням до економічних правопорушень. 

Загалом допускаємо, що має існувати можливість вибору між позбавленням волі 

та рівноцінною заміною у вигляді штрафних санкцій. 

На відміну від І. Бентама, який критично ставився до фіксації величини 

грошового покарання без врахування економічного стану суб’єктів, Г. Беккер 

оптимізацію штафів пропонував визначати залежно від граничного розміру 

завданих збитків у будь-яких можливих ситуаціях. Водночас очевидно, що 

систематичні та навмисні правопорушення, наслідками яких є істотні втрати для 

суспільства та держави, повинні мати більш жорстке покарання порівняно із 

одноразовими, які призводять до несуттєвих бюджетних збитків. При 

встановленні розміру штрафних санкцій  необхідно враховувати не тільки обсяги 

прямих збитків, але й затрати правоохоронної системи на виявлення 

правопорушень та превентивні дії. 

Досягнення оптимального стану, згідно результатів Г. Беккера, досягається 

при поєднанні максимально можливого розміру штрафних санкцій та низької 

ймовірності виявлення правопорушень, що визначається рівнянням [17, с. 294]: 

 

constfp *                                                            (2.5) 

p – ймовірність виявлення правопорушення та покарання; 

f – розмір донарахованих податкових платежів, штрафів та інших 

економічних санкцій. 
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За умови, якщо величина “const” достатньо значна, зазначена комбінація 

дозволяє суттєво скорочувати витрати суспільства на правоохоронну систему. 

Однак, стратегія утримання “p” на низькому рівні при одночасно значній 

суворості покарання “f” у довгостроковій перспективі має вагомі вади, що на 

практиці проявляється у вигляді вибіркової дії законодавства. За низької 

ймовірності “p” та обмеженої раціональності потенційні правопорушники 

оцінюватимуть наслідки своїх дій як безкарні, внаслідок чого знівелюється вплив 

показника “f”. Загалом це призведе до зниження стримуючого ефекту покарання. 

У процесі розвитку та верифікації економічної теорії правопорушень у 

працях деяких вчених було опубліковано дані, які свідчать про необов’язковість 

застосування максимально допустимих штрафів [378]. Оптимальний рівень 

фінансовних санкцій може бути нижчим від максимально можливих за умови 

нейтрального ставлення економічних суб’єктів до матеріальних стимулів та 

схильності до ризику стосовно позбавлення волі. Водночас негативними 

аспектами застосування штрафів вважаються побічні недоліки, які не пов’язані 

безпосередньо із економічним підходом. Для прикладу – аморальність, що 

сприймається як “купівля” правопорушення певної вартості, особливо у 

кримінальних ситуаціях так званих “злочинів із жертвами”, оскільки життя 

людини апріорі не може бути скомпенсоване будь-яким обсягом коштів. 

При перевищенні величини завданих збитків порівняно із можливостями їх 

відшкодування з боку правопорушника, як правило, штрафні санкції 

доповнюються іншими видами покарань (обмеженнями окремих прав та свобод). 

Оскільки у випадку позбавлення волі покарання за своїм походженням не 

передбачає можливість використання монетарних оцінок, Г. Беккер для 

економічного аналізу пропонує застосовувати метод альтернативних витрат: до 

уваги береться типовий рівень потенційно втрачених законних доходів суб’єкта в 

офіційному сегменті за вирахуванням середніх витрат засудженого протягом 

всього терміну ув’язнення. Фактично штрафи приймаються як всезагальний 

еквівалент, а позбавлення волі – як ціна часу, що зводиться до монетарного 

вираження. 
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Застосування фінансових санкцій, як правило, не призводить до появи 

істотних проблем у процесі економічного аналізу. Водночас, варіації покарання у 

вигляді позбавлення волі, пов’язані із суттєвими ускладненнями щодо 

адекватності оцінювань індивідуальних доходів правопорушників. Найбільш 

складною є методика розрахунку змінної “f” у грошовій формі, що базується на 

альтернативному оцінюванні потенційних втрат правопорушників в офіційному 

сегменті економіки внаслідок настання правової відповідальності. 

Сумарні втрати загалом можна звести до монетарного еквіваленту, за умови 

оцінювання позбавлення волі методом дисконтування грошової величини 

втрачених доходів [17, с. 298]. Водночас постає проблема індивідуального 

походження: економічна цінність одного й того ж самого терміну позбавлення 

волі матиме різні оцінки залежно від конкретного правопорушника. Це 

пояснюється суттєвою диференціацією величини недоотриманих доходів та 

можливих збитків від обмеження свободи у всіх правопорушників залежно від 

вікових відмінностей, рівня інтелекту, досвіду, життєвого благополуччя тощо. 

Для коректного розрахунку альтернативної вартості втрат протягом певного 

періоду допустиме використання різнотипних показників, наприклад, розміру 

середніх доходів за віковою та територіальною ознаками, освітнього ступеня та 

фахової підготовки, рівнів зайнятості та стратифікації доходів. Відповідно 

альтернативна вартість потенційно втрачених доходів вища для осіб 

працездатного віку, більш освідчених, з фактичним професійним досвідом, але 

нижча для непрацевлаштованих, вихідців із депресивних регіонів і т.п. 

Г. Беккер звертає увагу на виникненні проблеми “бідних боржників” та 

необхідності дотримання соціальної справедливості при визначенні для них міри 

покарання, розділяючи “добровільну” та примусову заборгованість, внаслідок 

навмисних правопорушень. Цей аспект інтерпретується так: необхідно 

дотримуватися паритетності у законодавчій сфері при співставленні величини 

нарахованих штрафних санкцій та термінів позбавлення волі. Аналізуючи 

емпіричний матеріал та результати математичних обчислень, Г. Беккер доходить 

висновку, що при винесенні судових вироків “обмінний курс” щодо термінів 
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ув’язнення досить часто зміщено в бік заниження грошової оцінки на період 

позбавлення волі правопорушників [17, с. 324]. Чинна судова практика винесення 

ухвал із позбавленням волі пов’язана переважно із неможливістю суб’єктів 

компенсувати завдані збитки та оплатити штраф.  

Необхідно визнати, що для правопорушень неекономічного походження 

обсяг нанесених збитків виразити у грошовому еквіваленті в більшості випадків 

досить складно. Тому в процесі оцінювань спостерігатиметься значна 

диференціація, яка знижуватиметься в міру набуття практичного досвіду. 

Величина дисбалансу між різнотипними формами покарання мінімізуватиметься 

із зростанням частки штрафних санкцій. Метою правосуддя є забезпечення, 

принаймні, співставності між оцінюванням нанесених збитків та адекватною 

мірою покарання. 

Необхідно зауважити, що переваги економічного підходу в певних 

ситуаціях одночасно можуть проявлятися і у вигяді суттєвих вад. Якщо наслідком 

кримінального злочину є втрата людського життя, то монетарний критерій 

застосовувати не коректно, оскільки завдані збитки не підлягають грошовому 

виміру. Зокрема, в багатьох культурах та релігійних традиціях існує неформальне 

вето щодо постулата “все має свою ціну”. Оцінювання так званого “злочину із 

жертвою” – постійна судова практика окремих країн (для прикладу – США), 

проте вона не є масово розповсюдженою та надто дискусійна для держав 

пострадянського простору. У вищевказаному контексті системної теорії цінності 

наразі не існує, хоча у прикладному аспекті комерційних відносин окремі спроби 

здійснюються.  

Подібного недоліку, характерного для кримінальної сфери, можливо 

уникнути при адаптації теорії правопорушень Г. Беккера до прихованого сектору 

тіньової економіки, шляхом застосування виключно  монетарних параметрів. При 

декриміналізаційному підході до економічних правопорушень визначення розміру 

сукупних витрат суттєво спрощується та зводиться до фінансових санкцій. Як 

наслідок – слід констатувати існування специфічного парадоксу: монетарна 

методика оцінювання загальних вигод та втрат від правопорушень, що базується 
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на економічному підході, більш придатна для прихованого (напівлегального) 

сектору тінізації, ніж для підпільного (кримінального). 

Підсумовуючи, необхідно виокремити також спільні та об’єктивні недоліки 

методологічного походження, притаманні економічному аналізу тіньової 

діяльності: 

1) економічна теорія правопорушень абстрагується та не враховує 

різнобічний вплив чинників неекономічного походження;  

2) застосування монетарного критерія не завжди доцільне щодо сфери 

кримінальних злочинів (на відміну від прихованого сектора тінізації); це 

обумовлено, в окремих випадках, квазіраціональною мотивацією суб’єктів згідно 

теорії перспективи Канемана-Тверскі та результатів досліджень поведінкової 

економіки інших вчених; 

3) в теорії правопорушень не враховані можливі ефекти кооперації та 

взаємодії між економічними агентами. 

Альтернатива полягає в тому, що вчинки суб’єктів не завжди продиктовані 

економічною вигодою, а залежать від комплексу психологічних, соціальних, 

етичних, генетичних та інших чинників. При подібному підході критерії 

прийняття рішень не лежать в одномірній площині, а формують принаймні 

двовимірну систему координат: “вигідно – невигідно”, “прийнятно – 

неприйнятно”. 

З погляду Г. Беккера, соціальної взаємодії, культурні традиції та релігійні 

звичаї варто враховувати лише для відносно стабільного суспільства із стійкою 

структурою, хоча водночас він визнає цей недолік [18, с. 37]. Вважаємо, що 

уніфікований економічний підхід потребує мультидисциплінарних оцінок 

стосовно кримінальної сфери, але, загалом, самодостатній та придатний щодо 

аналізу правопорушень у прихованому секторі тіньової економіки.  

Домінування методологічного критерію монетарної раціональності 

обумовлене його універсальністю і адаптивністю та дозволяє реалізувати 

основний пріоритет – мінімізацію витрат суспільства. У прикладному аспекті 

монетарна раціональність має низку переваг, через те, що при оцінюванні 
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заподіяних збитків не виникають істотні методичні ускладнення. Існуюча 

практика доводить, що у прихованому сегменті тінізації раціональність – не 

тільки економічна, а в кримінальному – не стільки економічна. 

Основоположна ідея економічної теорії правопорушень – створення таких 

умов функціонування економічної системи, за яких будь-яка незаконна діяльність 

була б невигідною; тобто ймовірні витрати повинні перевищувати очікувані 

вигоди. Дотримання принципу “правопорушення не самоокупні” є умовою 

оптимальності, а не результатом, що характеризує діяльність правоохоронної 

системи. Реалізація цієї умови вимагає додержання певного рівня ключових 

параметрів стримування тінізації: ймовірності виявлення правопорушень та міри 

(ступеня суворості) покарання. Якщо значення показників “p” та “f” зростає, то 

очікувана корисність від правопорушень знижується. Згідно з економічною 

теорією, вірогідність виявлення правопорушень має більший стримуючий ефект 

на суб’єктів, що схильні до ризику, ніж міра їх покарання. 

Національні органи країни можуть опосередковано регулювати рівень 

тінізації економіки за рахунок формування відповідної оптимальної державної 

політики щодо мінімізації втрат суспільства від правопорушень та аллокації 

бюджетних ресурсів на правоохоронну систему, від якої залежить ймовірність 

виявлення правопорушення (“p”), встановлення міри покарання (“f”) та її форми 

(у вигляді штрафних санкцій, позбавлення волі чи їх комбінованого поєднання). 

Величина фінансування для забезпечення дієвості існуючих законів залежить:  

1) від витрат на виявлення правопорушень, а також від превентивних дій 

щодо їх недопущення; 

2) від міри та суворості покарання; 

3) від реакції економічних агентів на зміни у правоохоронній системі.  

Перевагами штрафних санкцій порівняно із іншими видами покарань є такі: 

досягнення компенсаційного ефекту, зменшення рівня бюджетних витрат на 

функціонування пенітенціарної системи, можливість оптимізації величини 

параметрів “p” та “f”. Тому у судовій практиці доцільно більш активно 

застосовувати штрафи як альтернативу позбавлення волі, з акцентом на 
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відшкодування завданих збитків. При реалізації інших варіацій покарання (у т.ч. 

за умови неможливості повністю оплатити штраф) їхній монетарний еквівалент 

має бути співставним із величиною фінансових санкцій.  

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. Наразі 

існує потреба додаткових досліджень судової практики на предмет виникнення 

диспаритету між штрафними санкціями та позбавленням волі. 

Узагальнюючи теорію правопорушень Г. Беккера, акцентуємо увагу на 

тому, що головна її цінність – можливість застосування економічного підходу в 

уніфікованому вигляді для аналізу та оцінювання тіньової діяльності суб’єктів 

господарювання на будь-яких рівнях: від нано- до макроекономіки. Передумови 

та методологічні принципи економічної теорії Г. Беккера та його наслідувачів не 

передбачають використання морально-етичних чи соціологічних показників 

оцінювання, базуючись на вартісних критеріях; водночас існує можливість 

досліджувати не тільки кримінальні злочини, але й всі правопорушення тіньової 

сфери.  

Отже, необхідною умовою детінізації економіки згідно є дотримання 

базового принципу – “правопорушення не самоокупні”. Окрім того, оскільки 

концепція детінізації повинна відповідати вимогам повноти та несуперечливості, 

її слід доповнити іншими методологічними принципами: детермінізму, симетрії, 

верифікації, системності, комплексності, варіативності, відповідності та 

наслідування. 
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2.3. Оптимізація рівня правопорушень та функція їх стримування: 

економічний підхід 

 

Послідовники Г. Беккера розробляли також модифіковані варіанти 

формалізації його теоретичної моделі – математично складніші, але максимально 

наближені до реальних умов практичної господарської діяльності. Зокрема, 

Е. Ейде розглядав варіативність розподілу доходів економічних агентів в різних 

пропорціях одночасно як в офіційному, так і в тіньовому сегментах [339]. В 

роботі Д. Хейнеке розглянута модель поєднання доходів в офіційній та 

прихованій економіці з невизначеним результатом в умовах ризику [357]. 

А. Ерліх, у свою чергу, досліджував оптимізаційну модель розподілу фіксованого 

часу між законною та злочинною діяльністю [337]. Науковці підтвердили основні 

висновки Беккера щодо стримуючого ефекту ймовірності “p” та міри покарання 

“f” для економічних суб’єктів схильних до ризику, а також раціональний принцип 

поведінки індивідів відносно їхніх доходів у тіньовому сегменті.        

В межах економічного підходу на окрему увагу заслуговує напрям 

досліджень різноманітних аспектів правопорушень, запропонований А. Ерліхом 

[322]. Тіньова діяльність економічних агентів представлена ним як специфічний 

ринок, де правопорушники формують сукупну пропозицію, від споживачів їхніх 

товарів та послуг залежить рівень попиту, а примусово-обмежуючі та превентивні 

заходи являють собою державне регулювання ринкової системи. Якщо індивіди 

здійснюють свій вибір щодо правопорушень раціонально, то аналогічно до 

ринкових законів зростання ціни призводить до зменшення попиту; відповідно 

збільшення “вартості” покарання спричинятиме скорочення чисельності 

правопорушень та загальних витрат суспільства. Водночас ефект стримуючих 

санкцій характеризується як еластичністю пропозиції правопорушень, так і 

еластичністю попиту на них з боку ринкових суб’єктів.  

На прикладі кримінального сектору тіньової економіки А. Ерліх формалізує 

ринкову модель взаємодії правоохоронної та незаконної діяльності у вигляді 

трьох структурних рівнянь: 1) функції пропозиції – рівня злочинності залежно від 
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різнорідних стримуючих чинників; 2) функції результатів правоохоронної 

діяльності, що відображає залежність ймовірності покарання від обсягу виділених 

ресурсів та ефективності їх використання; 3) функції попиту – залежно від 

детермінантів державного регулювання [337]. Підхід А. Ерліха фактично є 

намаганням інтегрувати теорію Г. Беккера в неокласичний напрям досліджень 

тіньової економіки. 

Застосування однакових принципів економічного походження до 

правопорушень нівелює можливі розбіжності в аналітичних підходах науковців. 

Одним із найбільш важливих аспектів економічної теорії Г. Беккера є 

встановлення міри суспільної небезпеки від різнотипних правопорушень та 

визначення їх оптимально низького рівня. У цьому випадку кримінологічний та 

економічний підходи суттєво відрізняються: якщо в першому – основне завдання 

формулюється як “ліквідація”, то в другому – як оптимізація витрат суспільства 

на мінімізацію збитків від правопорушень та затрат на їх недопущення. 

Відповідно до економічного підходу Г. Беккера, для будь-якої країни актуальним 

є знаходження рішень щодо таких проблем [17, с. 283]: 

– яку кількість правопорушень слід визнати як допустиму, що мінімізує 

загальні витрати суспільства, але одночасно залишається без покарання (пошук 

рівня оптимуму);  

– який обсяг коштів та міра покарань необхідні для забезпечення дієвості 

чинного законодавства (функція стримування правопорушень). 

Для вирішення поставлених завдань Г. Беккер акцентує увагу на таких 

основних взаємозв’язках своєї теорії [17, с. 287]: 

1) між рівнем правопорушень і пов’язаних із ними витратами та суворістю 

покарання; 

2) між обсягом виявлених і доведених правопорушень та затратами на 

судову і каральну систему. 

Теорія Беккера спрямована на встановлення оптимальної міри покарання та 

обсягів фінансування для забезпечення дієвості законодавства щодо стримування 

правопорушень [311; 312]. В якості критерія оптимізації обрана мінімізація 
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цільової функції сукупних витрат суспільства залежно від прямих завданих 

збитків правопорушеннями, затрат на виявлення та визначення міри і форми 

покарання, на реалізацію превентивних заходів.  

У своїй теорії Г. Беккер показав, що обопільні витрати мають місце як з 

боку правопорушників, так і з боку суспільства: окрім прямих втрат економічних 

агентів від покарання за правопорушення, збитки несе також держава у вигляді 

бюджетних затрат на утримання пенітенціарної системи. Підвищення рівня 

ймовірності виявлення та розкриття правопорушень потребує суттєвих 

бюджетних витрат на покращення ефективності функціонування всієї 

правоохоронної системи. У свою чергу Дж. Стіглєр зазначав, що граничне 

стримування потребує відповідних йому граничних затрат [400, с. 528]. Звідси 

випливає парадоксальний висновок: повна легалізація економіки не завжди є 

вигідною справою не тільки для безпосередніх учасників тіньової діяльності, а й 

для самої держави, тому слід уникати будь-яких небажаних крайніх варіантів. У 

цьому контексті виникає проблема встановлення межі стримування: необхідно 

визначити певний оптимальний рівень, який дозволяє мінімізувати як прямі 

сукупні втрати від здійснених правопорушень, так і супутні затрати суспільства 

щодо їх уникнення.  

Відповідно до поставлених завдань необхідно знайти баланс у такій 

постановці: що несе суспільству більші витрати – правопорушення, чи протидія 

їм? Вирішення цієї проблеми запропонували економісти Л. Філіпс, Г. Воті [377] 

та розвинук К. Ескрідж [342]. Вони досліджували походження різноманітних 

трансакційних витрат та їх зміну залежно від рівня незаконної діяльності у 

кримінальному сегменті тіньової економіки. Пізніше цій самій тематиці приділив 

свою увагу і Дж. Бьюкенен [34].  

У загальному графічному вигляді взаємозв’язок між прямими і супутніми 

витратами суспільства та рівнем правопорушень наведено на рис. 2.1. Відповідно 

до графіка крива “Z” фактично доводить нереальність досягнення нульового рівня 

тіньової економіки. У цьому аспекті викликає сумнів гіпотетичне припущення 

Г. Беккера, що число правопорушень можливо мінімізувати практично до будь-
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якого необхідного рівня [17, с. 299]. Світовий емпіричний досвід свідчить про те, 

що незалежно від збільшення фінансування, посилення міри покарання “f” та 

намагання довести максимально наближено до значення “1” показник “p”, обсяг 

тіньової економіки в будь-якій країні не знаходиться на нульовому рівні 

(ідеальний стан).  
 

 
Рис. 2.1. Витрати суспільства, пов’язані з правопорушеннями [377, с. 29-30].  

 

де Х – затрати на виявлення та стримування правопорушень (на 

правоохоронну діяльність); 

Y – прямі збитки від здійснених правопорушень; 

Z – сукупні витрати суспільства (Х + Y); 

F0 – оптимальний рівень правопорушень; 

Сmin – мінімально допустимий рівень сумарних витрат суспільства; 

Lo – точка оптимуму (стан рівноваги між граничними збитками від 

здійснених правопорушень та граничними витратами щодо їх недопущення). 

 

Із рис. 2.1 видно, що низький рівень правопорушень можливо досягнути 

лише при значних обсягах фінансування правоохоронної системи. З точки зору 

теорії Беккера, постійне зростання обсягів фінансування правоохоронної системи 

повинне сприяти досягненню низького рівня тінізації економіки, якщо значна 

частина грошових ресурсів спрямовується на превентивні заходи та дії. 

Одночасно необхідно зазначити, що контроль та регулювання тіньових процесів є 

високовартісними, тому оптимальний обсяг правопорушень не може постійно 
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наближатися до нульового рівня. Водночас теоретична модель Філіпса – Воті в 

контексті пошуку оптимуму тінізації економіки потребує емпіричного 

підтвердження на національному рівні певної країни. 

З іншого боку, мінімізація загальних витрат суспільства на правоохоронну 

діяльність можлива тільки до певної межі, оскільке це призведе до недопустимо 

суттєвих масштабів тінізації економіки, що передбачає прийняття деякого 

ненульового рівня правопорушень (точка Lo). Відхилення в будь-який бік є 

небажаним, оскільки призводить або до зростання обсягів тінізації, або до 

неадекватного збільшення загальних витрат суспільства. Тобто, необхідно 

прийняти певний соціальний оптимум, який досягається при рівні сукупних 

витрат суспільства Сmin та відповідає обсягам правопорушень F0. Стан оптимуму 

не статичний і залежить від оцінювання (не)безпечності тіньової діяльності 

суспільством та потребує дотримання певного збалансування вигод і витрат з 

боку держави. Оптимальний рівень правопорушень визначає необхідний обсяг 

фінансових ресурсів на процеси детінізації економіки; одночасно обернене 

твердження також вірне.  

У контексті стримування державні правоохоронні органи влади виконують 

не тільки контрольну і регулюючу функції щодо ймовірності виявлення 

правопорушення, але й визначають міру суворості та форму покарання.  

Необхідність покарання правопорушників розглядається переважно у трьох 

аспектах: 

1) морально-етичний (не аналізується в межах економічного підходу); 

2) покарання з метою виправлення; 

3) покарання, що стримує правопорушення. 

Щодо функції виправлення (трансформації виховання), то цей аспект досить 

сумнівний. Останні дві цілі взагалі несумісні між собою, оскільки як довів 

Л. Турроу, намагання максимізувати економічну ефективність правоохоронної 

діяльності суперечить дотриманню принципу соціальної справедливості [287]. У 

свою чергу, Г. Таллок зазначає, що “…є неприємний метод стримування, який 

дієвий, і приємний метод, виправлення, який (принаймні поки) ніколи не 
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спрацьовував” [279]. Отже, виникає потреба встановлення чітких пріоритетів в 

окремому суспільстві, закріплених на законодавчому рівні.  

Серед неоінституціоналістів пріоритетний напрям – дослідження 

стримуючого ефекту у сфері тіньової економіки. Однак до 60-х років серед 

соціологів домінувало переконання, що покарання не виконує стримуючої 

функції, оскільки правопорушники відрізняються від інших індивідів 

недостатньою раціональністю. Після основоположної публікації Г. Беккера 

основні погляди науковців змінилися на протилежні. Фактично, в його теорії було 

доведено, що за рахунок впливу на показники “р” та “f” можливо зменшити 

загальний рівень тінізації економіки. Згідно досліджень Г. Беккера загальні 

витрати суспільства залежать від двох змінних: ймовірності виявлення 

правопорушень “p” та грошового еквіваленту покарання “f”. Отже, загальний 

обсяг правопорушень можливо контролювати та регулювати за допомогою 2-х 

інструментів: 1) фінансових ресурсів, що виділяються на правоохоронну систему 

та корелюють із показником “p”; 2) суворості покарання у формі штрафних 

санкцій та позбавлення волі, що застосовуються як окремо, так і водночас у 

різних поєднаннях. 

Регулятивна державна політика детінізації економіки за рахунок 

різноманітних заходів та інструментів опосередкованого впливу на комбінацію 

значень “p” та “f” може призвести до досягнення такого стану, за якого 

реалізується принцип “правопорушення себе не окуповують”. Це дає змогу 

мінімізувати збитки для держави від функціонування тіньової економіки шляхом 

адекватного впливу на ці змінні. В контексті розробки та реалізації концепції 

детінізації національної економіки потребує уточнення який із чинників 

стримування є більш ефективним: ймовірність виявлення правопорушень “p” чи 

міра їх покарання “f”. Відповідно до цього визначається загальна стратегія 

діяльності правоохоронних органів держави. 

Суттєву частину економічної теорії правопорушень Г. Беккера займає 

формалізація домінуючої ідеї: еластичність зворотної реакції правопорушників на 

зміну ймовірності “p” є визначальною порівняно із мірою покарання “f”. На це ж 
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вказував ще Ч. Беккаріа: неминучість покарання грає важливішу роль, ніж 

суворість самого покарання [16]. Беккер обгрунтував, що зростання показника “p” 

має більший відносний вплив на зниження результуючої величини “EU”, ніж 

аналогічне збільшення чинника “f” в межах підходу, що випливає із очікуваної 

корисності [17, с. 296]. Це твердження вчений доводить на прикладі 

експериментальних даних за семи видами кримінальних злочинів, 

використовуючи диференціальні функції та математичний апарат теорії 

очікуваної корисності в умовах ризику. Беккер також ставить під сумнів тезу, що 

рівень економічних правопорушень меншою мірою реагує на зміну показників 

“p” і “f”, ніж кримінальні злочини [17, с. 336].  

Очевидно, що загальна кількість правопорушень та сумарна величина 

збитків для держави істотно залежать від специфіки національної економіки 

кожної країни та суттєво диференційовані за суб’єктами правопорушень, однак 

основоположні закономірності – однакові. Чим вагоміше правопорушення, тим   

більшою мірою суб’єкти тіньової економіки реагують на зростання ймовірності 

його виявлення, порівняно із збільшенням міри покарання. Водночас, зниження 

еластичності кількості правопорушень за показником “p” призводить до зміщення 

оптимального значення “F0” у бік зростання, але частково компенсується за 

рахунок збільшення еластичності за “f”. Тому погоджуємося із Г. Таллоком, на 

думку якого, вибір пріоритетного методу досягнення оптимального рівня 

правопорушень не є принциповим: вірогідність покарання “p” слід досліджувати 

тільки у поєднанні із вагомістю показника “f” [279].  

Емпіричні дослідження проведені окремими дослідниками в основному 

підтверджують пріоритетність важливості показника “р” порівняно із “f”. Окрім 

того, ця залежність обернена за спрямованістю та нелінійна за формою: зростання 

на 1 % еластичності відносно ймовірності виявлення правопорушення дає 

більший стримуючий ефект, ніж зростання на 1 % еластичності суворості 

покарання [250]. Смайджел та Ерліх показали стабільність взаємозв’язків на 

основі високих ступенів кореляції між компонентами формули (2.1) і 

результуючою змінною, а також пріоритетність впливу ймовірності “р” порівняно 
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із “f” [338; 396]. Еластичність “EU” згідно результатів їхньої верифікації як за “р”, 

так і за “f” переважно менше одиниці. За оцінками Е. Ейде, середня еластичність 

рівня правопорушень за вірогідністю їх розкриття та покарання у світовому 

вимірі становить орієнтовно “–” 0,5: зростання ймовірності “р” на 1 % переважно 

призводить до зниження числа правопорушень на 0,5 % [339, с. 156]. 

Володіння даними щодо еластичності реакції правопорушників на зміни 

суворості покарання – вагома проблема для будь-якого суспільства. Щодо 

практичного використання показника “p” слід зауважити, що його точне 

визначення неможливе, внаслідок високої ступені латентності економічних 

правопорушень, а тому у кожному випадку оцінюється суб’єктивно на основі 

минулого досвіду та доступної інформації. Різноспрямований вплив обох 

чинників стримування на результуючу змінну в неоднакових співвідношеннях 

потребує подальшої апробації. 

Інші емпіричні дослідження, проведені у ряді розвинених країн (США, 

Англії, Німеччині), також переважно підтверджують ефект стримування. До 

такого висновку незалежно один від одного прийшли Г. Таллок, П. Рубін, 

А. Ерліх, Л. Філіпс, Х. Воті, які одержали подібні статистичні результати [279; 

250; 322; 377].  

У процесі аналізу економічна теорія правопорушень отримала визнання і 

соціологами; одним із перших, хто підтримав ефект стримування був 

Дж. Гібс [352]. 

Значну кількість публікацій щодо верифікації економічної теорії 

правопорушень було досліджено у роботі Е. Ейде [339]. Його аналіз статистичних 

показників спрямований на перевірку кількох гіпотез: 

1) обсяг правопорушень стримується ефективним функціонуванням 

правоохоронної системи; 

2) висока диференціація доходів населення стимулює недотримання 

законності; 

3) чим вищий якісний рівень добробуту суспільства, тим менше 

здійснюється правопорушень; 
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4) загальний рівень правопорушень інерційний та обернено циклічний: 

збільшується під час рецесії та скорочується в період економічного зростання.  

У результаті проведеного аналізу зроблені такі висновки: 

- ймовірність виявлення “p” та міра покарання “f” загалом мають суттєвий 

стримуючий ефект щодо всіх видів правопорушень (в окремих випадках 

значимість суворості покарання не отримала підтвердження); 

- при зростанні доходів в офіційній економіці загальний рівень 

правопорушень зменшується (одночасно німецькі вчені, які оцінювали рівень 

правопорушень залежно від доходів економічних суб’єктів у різних регіонах своєї 

країни, дійшли висновку, що високі доходи прямо взаємопов’язані із загальною 

кількістю злочинів [340]); 

- нерівномірність розподілу легальних доходів (індекс Джині) сприяє 

зростанню загального обсягу правопорушень; 

- переважна більшість еластичностей відносно вищезазначених 

взаємозв’язків позитивна та значима стосовно правопорушень; однак дослідження 

кримінального сектора (у випадку злочинів проти особистості) показали 

різноспрямованість ефектів та неоднозначність кореляцій. 

Висновки Е. Ейде переважно отримали емпіричне підтвердження також на 

основі досліджень панельних даних у Росії та США [3; 348; 362]. 

При верифікації гіпотези стримування виникає суттєва методологічна 

проблема – недостатня якість вихідних статистичних даних, що впливає на 

достовірність отриманих результатів. Офіційний рівень правопорушень 

переважно занижується, особливо у країнах із значними обсягами тінізації 

економіки. Доведення стримуючого ефекту покарання ускладнюється також тим, 

що окрім загрози покарання на рівень правопорушень може впливати ряд інших 

чинників. До змінних, що мають комбінований вплив на загальну кількість 

здійснених правопорушень, відносять: загальний рівень суспільного добробуту, 

диференціація доходів економічних суб’єктів, демографічна структура населення, 

ризик безробіття, величина альтернативного доходу у випадку легальної 

зайнятості людини, готовність здійснити протиправні дії. Неоінституціоналісти 
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також часто акцентують увагу на суттєвій значимості при здійсненні 

раціонального вибору культурологічних та ментальних факторів, суспільних 

традицій, вплив яких досить складно математично формалізується і моделюється. 

Тому положення та ідеї економічної теорії правопорушень мають обмежене 

застосування.  

Для об’єктивності необхідно звернути увагу на те, що дослідження окремих 

науковців в межах економічної теорії правопорушень стосуються критичного 

аналізу гіпотези стримування та мають неоднозначний характер висновків: 

1) одна і та ж сама міра покарання, що стримує певні види правопорушень, 

виявляється недієвою щодо кримінальних злочинів; 

2) посилення суворості покарання, що має позитивний вплив на одні 

правопорушення, може призвести до негативного стимулювання інших; 

3) взаємозв’язок має і обернену спрямованість: існуючий рівень 

правопорушень сам впливає на величину змінних “p” та “f”. 

Окрім того, існує ряд специфічних ефектів, які ставлять під сумнів 

основоположний постулат теорії Беккера: покарання стримує правопорушення. 

С. Камерон звернув увагу, що зростання ймовірності викриття правопорушень та 

збільшення ваги покарання може і не призводити до зниження їхнього рівня. Він 

обгрунтовує, чому посилення покарань не завжди стримує правопорушення на 

прикладі окремих побічних наслідків у таких ситуаціях [92]: 

а) ефект заміщення – зменшення доходу суб’єктів від одного виду 

правопорушень внаслідок реалізації окремих заходів безпеки може спричинити 

зростання злочинів у іншій формі (характерно для сфери наркоторгівлі, 

орієнтованої на отримання постійних грошових надходжень); 

б) ефект витіснення – локальне та тимчасове посилення стримуючих заходів 

призводить до переміщення тіньової діяльності в інші регіони (типовий приклад – 

виникнення офшорних зон), або тимчасове відтермінування; 

в) зростання обсягів фінансування правоохоронної системи може бути 

неефективним у довгостроковому періоді через адаптивну поведінку суб’єктів.  
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Необхідно зазначити, що монетарна раціональність не завжди єдиний та 

адекватний мотив поведінки економічних суб’єктів (наприклад, при домінуванні 

мотиву помсти). У виключних випадках ймовірність покарання взагалі не 

сприймається як фактор впливу на поведінку правопорушників. Також економічні 

агенти, як правило, враховують доступну їм інформацію, а не реальні показники 

розкриття правопорушень (важливе значення має ступінь довіри до 

інформаційних даних, отриманих від ЗМІ). Для того, щоб покарання володіло 

стримуючим ефектом, потенційні правопорушники повинні хоча б частково бути 

проінформовані щодо реального стану їх виявлення та суворості покарання. 

Слід звернути увагу, що стримуючий ефект покарання дієвий в межах 

економічного підходу для корисливих правопорушень та не стосується виключно 

кримінальних злочинів проти особистості. Варто також розмежовувати проблему 

ефективності каральних санкцій із необхідністю їх використання [313]. Навіть у 

тих випадках, коли покарання у формі позбавлення волі дає необхідний 

стримуючий ефект – це обов’язкова, але ще не достатня умова для його 

застосування. Загалом емпіричні дослідження стосовно економічної теорії 

правопорушень свідчать про наявність значної кількості різноманітних 

результатів, які інколи суперечать одне одному. Тому постулат “покарання 

стримує правопорушення” викликає найбільші дискусії щодо його верифікації та 

сумніви з боку інших авторів, в т.ч. суміжних сфер науки.  

Отже, з позицій економічного підходу теорії правопорушень пріоритетність 

детінізації національної економіки полягає не в намаганні повної ліквідації 

тіньового сегменту, а його стримуванні на прийнятно-оптимальному рівні. 

Критерієм оптимальності є мінімізація сукупних суспільних витрат щодо 

здійснених правопорушень та їх запобігання. Рівень оптимальності визначається 

затратами на досягнення цільовового значення “Fo”, схильністю до ризикованої 

діяльності економічних агентів, а також їх реакцією на зміни показників 

ймовірності виявлення правопорушень та міри покарання; чим вагоміший розмір 

витрат – тим більші оптимальні значення “p” та “f”. Відповідно до формул (2.1) та 

(2.5) показники “p” та “f” – взаємозамінні: незначні санкції при високій 
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ймовірності виявлення правопорушень дають співставний стримуючий ефект, як і 

призначення суворих покарань при одночасно низькому рівні “p”.   

Обсяг правопорушень негативно корелює з ймовірністю їх виявлення та 

мірою (ступенем суворості) покарання, але позитивно – з вигодами від 

правопорушень. Із наростаючою абсолютною схильністю до ризику при 1 % 

зростання ймовірності “p” правопорушення стримується більше, ніж при 1 % 

зростання розміру покарання “f”. Емпіричні дослідження вчених-послідовників 

теорії Беккера загалом підтвердили, що еластичність кількості здійснених 

правопорушень у кримінальному секторі за показником ймовірності їх виявлення 

“p” більша, ніж за мірою покарання “f”, але обидва значення менші одиниці та 

диференційовані за видами правопорушень. Отримані результати потребують 

додаткової верифікації: емпіричний аспект таких досліджень викликає вагомі 

труднощі, обумовлені обмеженим доступом та низькою якістю інформації щодо 

кількості правопорушень та ймовірністю їх розкриття.  

Рівень невизначеності змінних “p” та “f”, які впливають як на доходи, так і 

на витрати економічних агентів, підлягає регулюванню шляхом формування та 

реалізації державної політики детінізації національної економіки. Зростання 

фінансових затрат на каральну та судову систему сприяє зниженню суспільних 

втрат від правопорушень, але лише до певної межі. Дилема покарання до кінця 

залишається невирішеною: необхідний пошук таких методів правоохоронної 

діяльності, які забезпечували б суспільству певний баланс між економічною 

ефективністю та соціальною справедливістю, а не їх протиріччя. 

Отже, методологічні підходи до детінізації економіки передбачають 

дотримання принципу оптимальності (оптимально-прийнятного рівня) та його 

подальшого стримування. Реалізація зазначеного принципу потребує розробки 

системи комплексних заходів, які б впливали, насамперед, на зростання 

ймовірності виявлення правопорушень із одночасним формуванням порівняно 

більш вигідних умов господарської діяльності в офіційному сегменті. 
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Висновки до розділу 2 

 

Неокласична парадигма в економічних дослідженнях базується на 

методологічному індивідуалізмі, раціональній поведінці ринкових суб’єктів, 

стабільності певних переваг (вподобань) індивідів та агрегуванні. Необхідно 

диференціювати раціональність як процес економічної діяльності та її 

ефективність як результат. 

Методологія неоінстиціональної парадигми крізь призму тіньової економіки 

базується на принципах обмеженої раціональності, інформаційної недосконалості 

та опортуністичної поведінки економічних агентів в умовах невизначеності. 

Завдяки введенню в неоінституціоналізм низки модифікованих передумов та 

принципів виокремлюємо три базових аспекти ситуацій невизначеності в 

контексті дослідження тінізації економіки: інформаційний, поведінковий та 

прогнозний. Невизначеність можливо оцінити наближено із застосуванням не 

тільки кількісних, а й якісних параметрів, заданих у нечіткій формі. 

Головна цінність теорії правопорушень – застосування економічного 

підходу в уніфікованому вигляді для аналізу та оцінювання тіньової діяльності 

суб’єктів господарювання на будь-яких рівнях: від нано- до макроекономіки. 

Методологія теорії Г. Беккера та його однодумців передбачає дифузію 

економічного аналізу на всю тіньову сферу, оскільки існує можливість 

досліджувати увесь спектр правопорушень.  

Критерій монетарної раціональності, як методологічний елемент “ядра” 

теорії правопорушень, за своїми властивостями універсальний та адаптивний, 

оскільки поширюється на сукупність мотивів (компенсації, безпечності, 

реабілітації) та реалізує базовий пріоритет – мінімізацію витрат суспільства. У 

прикладному аспекті монетарна раціональність має низку переваг для 

прихованого сегменту тінізації, оскільки при оцінюванні нанесених збитків не 

виникають істотні методичні ускладнення. Існуюча практика доводить, що у 

прихованому сегменті тінізації раціональність – не тільки економічна, а в 
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кримінальному – не стільки економічна, що потребує мультидисциплінарних 

оцінок. 

Основоположна ідея економічної теорії правопорушень – створення таких 

умов функціонування економічної системи, за яких би тіньова діяльність 

суб’єктів була б невигідною. При цьому ймовірність виявлення правопорушень 

(“p”)  має більший стримуючий ефект на суб’єктів, що схильні до ризику, ніж міра 

їх покарання (“f”). Показники “p” та “f” – взаємозамінні: незначні санкції при 

високій ймовірності виявлення правопорушень дають орієнтовно такий самий 

стримуючий ефект, як і призначення суворих покарань при одночасно низькому 

рівні “р”. Із наростаючою абсолютною схильністю до ризику при 1 % зростання 

ймовірності “p” правопорушення стримується більше, ніж при 1 % зростання 

розміру покарання “f”. 

Від правоохоронної системи залежить ймовірність виявлення 

правопорушення, встановлення міри покарання та її форми (у вигляді штрафних 

санкцій, позбавлення волі чи їх комбінованого поєднання). Перевагами штрафних 

санкцій порівняно із іншими видами покарань є такі: досягнення компенсаційного 

ефекту, зменшення рівня бюджетних витрат на функціонування пенітенціарної 

системи, можливість оптимізації величини параметрів “p” та “f”. 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. 

Дилема покарання до кінця залишається невирішеною: необхідний пошук методів 

правоохоронної діяльності, які забезпечували б суспільству певний баланс між 

економічною ефективністю та соціальною справедливістю, а не їх протиріччя. 

З позицій економічного підходу теорії правопорушень пріоритетність 

стратегічного розвитку національної економіки полягає не в намаганні повної 
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ліквідації тіньового сегменту, а детінізації до оптимально-прийнятного рівня 

(дотримання принципу оптимальності) та його подальшого стримування. 

Зростання фінансових затрат на каральну та судову систему сприяє зниженню 

суспільних втрат від правопорушень, але лише до певної межі. Теоретична модель 

Філіпса-Воті в контексті пошуку оптимуму тінізації економіки потребує 

емпіричного підтвердження на національному рівні певної країни. Критерієм 

оптимальності є мінімізація сукупних витрат щодо здійснених правопорушень та 

їх запобігання.  

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 для 

детінізації економіки України. Реалізація концепції детінізації потребує розробки 

системи комплексних заходів, які б сприяли недопущенню правопорушень за 

рахунок формування сприятливого інституційного середовища в офіційній 

економіці. Водночас регулятивні механізми детінізації економіки потребують їх 

адаптації до національної специфіки окремої країни. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [218; 

231; 232; 233; 238; 239; 240; 382]. 
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РОЗДІЛ 3  

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ОБСЯГІВ ТІНІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

3.1. Методологічні проблеми та монетарні методи оцінки масштабів 

поширення тіньової економіки 

 

Незважаючи на те, що тіньова економічна діяльність виникла фактично від 

початку товарно-грошових відносин, феномен цього явища активно почав 

вивчатися відносно недавно – у другій половині двадцятого століття. В цей період 

вчені та державні діячі розвинених країн почали визнавати той факт, що реальна 

економічна активність більша за офіційно зареєстровану.  

Загалом на макрорівні виділяють такі взаємопов’язані методологічні 

підходи: 1) вивчення тіньової економіки як самостійного об’єкта; 2) дослідження 

тіньової економіки як складової національної економічної системи. Оцінка та 

аналіз тіньової економічної діяльності на галузевому та регіональному рівнях є 

похідними від національного макрорівня, тому не розглядаються нами в якості 

домінуючих пріоритетів. 

Основна проблема наукових досліджень полягає у вимірюванні та оцінці 

реальних обсягів і можливих наслідків поширення тіньової економіки, яка, за 

своєю сутністю, намагається уникати будь-якого обліку, контролю та 

регулювання. Складно навести інший приклад неузгодженості досліджень 

тіньових явищ та процесів, неспівставності їх поширення і складності порівняння 

на рівні окремих країн та в різні часові періоди. В цьому аспекті тіньова 

економіка може вивчатися як одна із компонент наукової компаративістики. 

Будь-яка оцінка масштабів тіньової економіки передбачає формування та 

аналіз ряду проблем методологічного характеру, які виникають щодо оцінки 

якості вимірювання обсягів тіньової економіки: 

1) Неадекватність методів дослідження тіньової економіки та способів 

інтерпретації отриманих результатів. 
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Складність полягає в тому, що вибір обгрунтованих способів та прийомів 

розрахунків, які доцільно застосувати, не є очевидним, оскільки універсальних 

методик не існує. Використання різних методів обумовлює варіативність та 

слабку співставність кінцевих результатів. Більша частина методів порівняно 

коректно реалізується на макрорівні, тоді як інша частина спрямована виключно 

на мікрорівень господарюючих суб’єктів. Тому для оцінювання масштабів 

тіньової економіки необхідно використовувати не один, а комбінацію різних 

методів, паралельне застосування яких дасть змогу отримати низку результатів. 

2) Забезпечення точності та достовірністі інформаційних джерел даних. 

Феномен тіньової економіки відносно легко ідентифікувати, але неможливо 

точно виміряти. При цьому достовірність інформаційних показників – 

обов’язкова, але недостатня умова для всебічного обліку проявів тіньової 

діяльності; необхідне також дотримання максимального охоплення вихідних 

даних. Проблема визначення параметрів тіньової діяльності споріднена із 

традиційною статистичною проблемою – забезпечення повноти охоплення 

звітності економічних агентів, яке буває частковим, містить змістовні недоліки та 

дублювання даних. У цьому контексті інтерес представляють ті методи, які дають 

змогу виділяти сукупність ключових факторів, що визначають параметри тіньової 

економіки та дозволяють розраховувати її обсяги. Ця проблема частково 

вирішується за рахунок критичного аналізу максимально широкого спектру 

методів оцінки тіньової економіки із зазначенням їх переваг та обмежень, 

передумов застосування і зон охоплення потенційної тіньової діяльності. 

Окрім того, важливою є проблема відсутності достовірної інформаційної 

бази, що об’єктивно знижує можливості отримання коректних оцінок та прогнозів 

тіньової економіки. Різні джерела часто мають нерегулярний характер, а 

інформація буває частковою та конфіденційною. За умови суттєвої інформаційної 

асиметрії більшість науковців вимушені брати до уваги результати експертних 

оцінок суб’єктивного походження. Статус дослідника значною мірою визначає 

параметри аналізу та прогнозування, тому з цим аспектом пов’язані спотворення 

(завищення чи заниження) оціночних суджень. 
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3) Неоднозначні підходи щодо трактування сутності тіньової економіки та її 

компонентів. 

Дискусії про розміри та масштаби поширення тіньової економіки часто 

обумовлені різним змістом одного і того ж терміну. Застосування конкретного 

методу повинно узгоджуватися із дефініційною інтерпретацією тіньової 

економіки, оскільки неможливо оцінювати об’єкт, що не має єдиного визначення. 

Окрему проблему також становить мозаїчність структурних складових тіньової 

економіки залежно від авторів дослідження. В різних джерелах наводяться надто 

деталізовані типологізації тіньової економіки, що ускладнює можливість 

компонентного розмежування. На даний момент ні Держкомстат України, ні 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі не виділяють структуру тіньової 

економіки за її агрегованими складовими. Тому вважаємо, що після розрахунку 

загальних обсягів тінізації економіки, важливо встановити питому вагу її окремих 

ключових компонент. 

4) Суперечності методології СНР при оцінюванні тіньової економіки.    

Кількісна оцінка масштабів тіньової економіки залишається однією із 

найбільших прикладних наукових проблем. 

Практичні дослідження щодо вимірювання обсягів тіньової економіки 

здійснювалися переважно на макрорівні, не відображаючи диференційований 

поділ за окремими секторами тінізації. Фактично всі науковці оцінювали питому 

вагу тіньової економіки в процентах відносно офіційного ВВП країн, що не зовсім 

співвідноситься із діючою концепцією системи національних рахунків (СНР). 

Тіньова економіка інтерпретується відповідно до прийнятої нами типологізації за 

двома агрегованими компонентами: прихованою та підпільною економікою. 

Прихована економічна діяльність – домінуюча складова тіньових процесів 

практично на всіх рівнях і галузях економіки, що здійснюється в більшості 

випадків відповідно до існуючого законодавства; одночасно з цим її формальні 

обсяги частково зменшуються з метою оптимізації податкових платежів, 

соціальних внесків, недотримання певних адміністративних обов’язків, норм та 

правил. До прихованої складової тіньової економіки відноситься також 
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неформальна діяльність окремих домогосподарств, не зареєстрована в 

установленному порядку, яка базується на неофіційних ринкових відносинах 

щодо виробництва та продажу легітимних товарів чи послуг (в Україні найбільш 

поширена у сфері торгівлі, будівництва та сільському господарстві). 

Виключенням є неринкова споживча діяльність домогосподарств на побутовому 

рівні без відповідної оплати, що не підлягає статистичній формалізації. 

Підпільна (нелегальна) економічна діяльність, відповідно до СНР-93, 

охоплює незаконні види виробництва, які прямо заборонені чинним 

законодавством [296, с. 32]. До цього сектору тіньової економіки відноситься 

діяльність господарюючих суб’єктів, які займаються, наприклад, виробництвом та 

продажем наркотиків, нелегальної зброї; до підпільного сектору також входить 

контрабанда, рейдерство, корупція і т.п. за умови отримання економічної вигоди.  

Стосовно нелегальної економіки, оновлена у 2008 році СНР рекомендує 

враховувати при розрахунку стандартних статистичних показників результати 

незаконної виробничої діяльності підприємств [83]. При цьому особливо 

акцентується увага на тому, що на таких підприємствах повинен бути реальний 

виробничий процес, а на товари та послуги – ефективний ринковий попит, що 

задовільняє будь-які потреби населення та суспільства загалом. 

Рекомендуючи враховувати нелегальний тіньовий сектор, СНР чітко 

зазначає, що до економічної слід зараховувати ту діяльність, яка здійснюється за 

обов’язковою взаємною згодою ринкових агентів. Інші види діяльності, які 

реалізуються примусово та спрямовані проти майна чи особи, вважаються 

неекономічними та не включаються у виробництво, оскільки не створюють новий 

товар чи послугу. Наприклад, крадіжки, рейдерство, друк фальшивих грошей не 

сприяють виникненню нової додаткової вартості, а лише перерозподіляють її між 

різними власниками. На основі такого підходу методологія СНР прирівнює 

підробку банківських документів до крадіжки коштів, що не має відношення до 

процесу виробництва. Одночасно рейдерство з певною мірою умовності можна 

інтерпретувати як надання специфічної “послуги”, яка проте не відноситься до 

економічної операції за критерієм добровільності. 
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Отже, згідно методології СНР, критерієм включення нелегальної 

економічної діяльності до ВВП країни є одночасне дотримання двох обов’язкових 

умов: принципу добровільності та новоствореної вартості. Такий підхід вважаємо 

дискусійним та недоцільним. На нашу думку, як мінімум нелогічно трактувати 

продаж наркотичних засобів економічною діяльністю, а реалізацію фальшивих 

коштів – неекономічною (в цьому випадку такі торговельні операції слід 

кваліфікувати як “квазіекономічні”). Господарська діяльність, яка призводить до 

перерозподілу будь-яких ресурсів (як у грошовій, так і натуральній формі) від 

одного суб’єкта (власника) до іншого, є економічною трансакцією. Тому всі дії, 

внаслідок яких відбувається суттєвий перерозподіл результатів на макрорівні, 

повинні відображатися у відповідних рахунках СНР країни для дотримання 

збалансованості між виробництвом та розподілом доходів, а також для аналітики. 

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. В частині 

нелегальної діяльності рекомендації СНР мають явний дискусійний характер, 

тому практика оцінки обсягів підпільної економіки зводиться до 

експериментальних розрахунків. Донині лише чотири європейські країни 

обчислюють розміри нелегальної складової при публікації статистичної 

інформації щодо масштабів ВВП: Великобританія, Естонія, Чехія та Словаччина. 

З економічної позиції певні види нелегальної діяльності (в т.ч. кримінальної 

– збут наркотиків, продаж краденого, незаконна торгівля зброєю) задовільняють 

окремі споживчі потреби та, відповідно, мають певну “додану вартість”. Однак, 

професійні статисти виступають проти включення наркообігу у межі виробництва 

та їх подальшого врахування на макрорівні, оскільки зростання нелегальної 

діяльності об’єктивно збільшує розмір ВВП, що помилково може трактуватися як 

покращення економічного стану країни. Зростання обсягів ВВП за рахунок 

врахування незаконних видів діяльності можна вважати профанацією економічної 

теорії. Проте обороти грошових та інших ресурсів в якості засобів платежу чи 

доходів у підпільному секторі, офшорні інвестиції сприяють масштабному впливу 
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на виробничі процеси, обсяги споживання, зміну платоспроможного попиту, що 

необхідно враховувати у статистичному обліку та економічному аналізі. 

Вищезазначений парадокс має своє вирішення, якщо взяти до уваги різне 

призначення СНР та показника ВВП. СНР за своєю сутністю спрямована на 

реєстрацію і відображення найбільш цілісної та всеохоплюючої інформації щодо 

всієї економіки країни, не претендуючи на роль оціночного інструмента 

позитивних або негативних характеристик певних явищ чи процесів. У свою 

чергу ВВП, як і низка інших показників макрорівня (ВНП, загальні обсяги 

виробництва товарів та надання послуг, випуск за окремими галузями економіки) 

систематично використовуються для оцінювання ефекту від господарської 

діяльності в часі, порівняння на рівні окремих держав, інтеграційних об’єднань і 

т.ін. Вирішення суперечності, за нашим переконанням, полягає в тому, що в 

методології СНР варто відображати повний спектр тіньової діяльності (в т.ч. 

існуючого нелегального виробництва) шляхом спеціального виокремлення та 

диференційованого представлення через додаткові поправки. При цьому в 

офіційний статистичний показник ВВП необхідно включати тільки обсяги 

прихованої (“сірої”) компоненти тіньової економіки. Такий підхід не суперечить 

рекомендаціям міжнародних організацій (ООН, ОЕСР та МОП) та не 

спотворюватиме співставність статистичних даних як в часі, так і між країнами. 

Загалом вважаємо, що у процесі оцінювання тіньової економіки найбільші 

проблеми мають не стільки методологічне, скільки 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, ніж взагалі 

нехтувати фактом існування тіньової економічної діяльності. 

Загальна кількість способів розрахунку прихованих обсягів тіньової 

економіки доволі значна, внаслідок чого виникає необхідність їхньої класифікації. 

На рис. 3.1 наведена класифікація методів оцінки обсягів тіньової економіки, яка 

базується на пріоритетності рівня охоплення об’єкта дослідження. 
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Рис. 3.1. Класифікація методів оцінювання обсягів тіньової економіки. 
Джерело: модифіковано за [23; 116; 246; 286; 298]. 

Методи оцінки обсягів тіньової економіки 

За охопленням об’єкта дослідження 

Методи макрорівня (використання агрегованих показників) 

Метод Гутмана (метод 
«зайвих коштів») 

Методи балансової групи Група спеціальних методів 

Трансакційний метод Фейга 

Метод Беднарського- 
Кокосинського-Стопури 

Метод номіналу банкнот  
Фрея-Помперса 

Каузальний метод Танзі 

Метод порівняння  
доходного та витратного  
способів розрахунку ВВП 

Метод товарних 
потоків 

Метод технологічних  
коефіцієнтів  
(в т.ч. «електричний 
метод») 

Метод DYMIMIC – 
(модель 
прихованих  
змінних Шнайдера) 

«Італійський 
метод» зайнятості 

Нейро-нечітке 
моделювання 

Експертні методи  
(в т.ч. метод 
«Дельфі») 

Структурний метод 

Комплексне  
поєднання різних 
методів   
(в т.ч.  розрахунок  
інтегрального  
індексу, 
американський  
метод) 

Методи монетарної групи 

Непрямі методи 

За походженням джерел інформації 

Прямі методи 

Методи мікрорівня (використання диференційованих показників) 

Метод анкетних опитувань 

Метод вибіркових обстежень 

Група методів економіко-правового аналізу 

Метод бухгалтерського аналізу 

Метод документального аналізу 
(ревізії) 

Методи економічного аналізу 

Метод стереотипів 

Метод співставлень 

Метод спеціальних  
розрахункових показників 

Метод коригування 
показників 
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Традиційно дослідники виділяють прямі методи, які вважаються 

мікрометодами, та непрямі (чи опосередковані), які асоціюються з методами 

макроекономічного рівня [23, с. 12; 116, с. 21; 246, с. 220; 298, с. 224]. Таке 

ототожнення понять не зовсім вірне, оскільки вони не співпадають за своєю 

сутністю: поділ на мікро- та макрометоди здійснюється за класифікаційною 

ознакою охоплення явища, а поділ на прямі та непрямі методи – залежно від типу 

інформації, отриманої із різних джерел. 

Мікроекономічні методи передбачають проведення спеціалізованих 

досліджень (анкетних опитувань, вибіркових обстежень, диференційованих 

перевірок) з метою аналізу розбіжностей між доходами та витратами категорій 

населення, характеристики певних аспектів тіньової діяльності за групами 

окремих одиниць (на рівні домогосподарств, підприємств, галузей та регіонів) із 

можливістю подальшого поширення отриманих результатів на всю генеральну 

сукупність. Тобто ці методи базуються на прямих, безпосередніх дослідженнях, 

основою яких є теорія несуцільного спостереження.  

До найбільших недоліків мікрометодів слід віднести такі: 

- неповнота охоплення масштабів тіньової економіки, внаслідок 

сконцентрованості на окремих секторах, видах діяльності чи певних територіях; 

- неможливість застосування зазначених методів на макрорівні; 

- висока вартість проведення комплексних селективних мікродосліджень 

(головна причина їх непроведення в Україні);              

- складність та трудомісткість збору даних, їх ненадійність (зокрема, щодо 

фінансових зловживань у банківській сфері, експортно-імпортних та офшорних 

операцій); 

- суб’єктивність та навмисне спотворення інформації при опитуваннях з 

огляду на особливий характер респондентів (стандартний випадок – заниження 

розмірів власних доходів суб’єктів); 

- суттєва залежність від способів формування анкет. 

Неможливість повного охоплення масштабів тінізації економіки, 

обмежуючись прямими мікрометодами, призвела до необхідності та популярності 
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застосування непрямих методик оцінки. На макрорівні для розрахунку обсягів 

поширення тіньової економіки використовуються переважно агреговані 

показники офіційної статистики, інформація фінансових та фіскальних органів, 

НБУ, але не виключається застосування спеціально проведених опитувань, які 

дозволяють виявляти невідповідності різнобічного походження. До них 

відносяться методи монетарної та балансової груп, спеціальні методи, які 

грунтуються на непрямих оцінках тіньових явищ і процесів, а також їх 

комбінування та комплексне поєднання із методами мікрорівня. 

Менш поширена інша класифікація методів обліку та оцінки тіньової 

економіки – за ознакою характеристики досліджуваних матеріалів [84]: 

- інтегровані методи: базуються на агрегованих показниках макрорівня, які 

спрямовані на оцінювання загальних обсягів тіньової економіки; 

- диференційовані методи: базуються на спеціалізованих показниках з 

метою оцінювання тіньової економічної діяльності на мезорівні (основна функція 

– коригування (шляхом донарахувань) офіційних статистичних показників за 

окремими регіонами та галузями економіки); 

- змішані методи: поєднання агрегованих та диференційованих показників 

оцінювання тіньової економіки (зокрема, “американський метод” – використання 

офіційних статистичних даних макрорівня та експертних оцінок). 

У наведеній на рис. 3.1 загальній класифікації методів оцінювання обсягів 

тіньової економіки в спеціальну групу було виокремлено метод “нейро-нечітке 

моделювання”, що базується на теорії нечіткої логіки. Це дає змогу оцінювати 

рівень тінізації економіки шляхом врахування впливу детермінант у кількісному 

вигляді із окремими показниками, заданими експертно та вираженими у якісній 

формі. 

Отже, підсумовуючи зазначаємо наступне: 

- перерозподіл будь-яких ресурсів у будь-якій формі є економічною 

трансакцією, тому вся тіньова діяльність на макрорівні, повинна відображатися у 

відповідних рахунках СНР, а в показник ВВП необхідно включати тільки обсяги 

прихованої (“сірої”) компоненти тіньової економіки; 
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- для оцінювання масштабів тінізації економіки необхідно використовувати 

не один, а комбінацію різних методів, паралельне застосування яких дасть змогу 

отримати низку коректних результатів. 

Поліаспектність форм прояву тіньової економіки передбачає і множинність 

методів її виміру. Здійснити вичерпний огляд існуючих методів оцінки масштабів 

тіньової економіки фактично неможливо, оскільки розширяється їх класифікація, 

відбувається розвиток різних методик та підходів, подальше ускладнення базових 

припущень. Тому основне завдання полягає у поглибленому аналізі найбільш 

поширених та актуальних методів макрорівня для умов національної економіки 

України.  

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 М1 чи М2.  

Загалом монетарний підхід поєднує ряд різноманітних методів: розрахунок 

“зайвих коштів” (метод Гутмана), трансакційний метод Фейга, метод 

Беднарського – Кокосинського – Стопури, номіналу банкнот (метод Фрея – 

Помперса), каузальний метод Танзі та низка інших. Фактично всі ці методи 

грунтуються на спільних умовних припущеннях: 

- тіньові розрахунки здійснюються в основному із використанням готівкової 

грошової маси, що призводить до зростання попиту на неї, який не пов’язаний із 

економічною активністю формального сегмента; 

- швидкість грошового обороту наближено однакова як в офіційній, так і в 

тіньовій економіці; 

- у базовому періоді порівняння рівень тіньової економіки є незначним (або 

майже відсутнім). 
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Одним із найбільш поширених монетарних методів, що застосовуються у 

міжнародній діяльності статистичних органів різних країн є метод Гутмана, який 

досліджував феномен “зайвих грошей” [354; 355]. Він акцентував увагу на тому, 

що загальна величина готівки в грошовому обігу значно перевищує потреби 

споживчого бюджету домогосподарств (з урахуванням чисельності населення та 

деякою корекцією у бік зниження, оскільки частина агрегату М0 обслуговує 

сектор підприємств). Надлишкова частина, на думку П. Гутмана, обслуговує 

тіньову економіку. 

Проаналізуємо базові ідеї та методичні обмеження зазначеного методу.  

В якості індикатора тіньової економіки П. Гутман використав 

співвідношення між готівковими коштами та обсягом банківських депозитів 

(вперше такий прийом для пояснення динаміки тіньової економіки запропонував 

Ф. Кейган у 1958 році, пояснивши зростання попиту на готівку нелегальними 

трансакціями “чорного” ринку США [332]). Метод Гутмана базується на 

додатковому припущенні, що величина запропонованого індикатора є постійно-

“нормальною” у певний базовий період, в якому тіньова економіка відсутня, а 

динаміка збільшення попиту на валюту відображає наростання тіньових 

тенденцій. При цьому обчислюється взаємозв’язок між ВВП та попитом на 

готівку за відносно простими формулами [354]: 
 

)1(ВВП  T  f ,                                                   (3.1) 

0)/0/()/0( DMDMf t ,                                                  (3.2) 

 

де T – індикатор Гутмана; 

f – зміна співвідношення готівкових грошей та вкладів (до запитання та 

термінові депозити) у розрахунковому (t-му) періоді відносно базового періоду 

(t0);  

Д – банківські депозити у відповідному періоді; 

M0 – готівка у періоді t та базовому роках. 

t – розрахунковий період, що аналізується, t0 – базовий період порівняння. 
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Як видно із формул (1) та (2), об’єктивною перевагою методу Гутмана є 

відносна простота та доступність даних для необхідних розрахунків.  

У межах цього методу передбачається, що індикатор тіньової економіки 

змінюється під впливом попиту на грошовий агрегат M0. Однак, слід зауважити і 

реальність зворотного варіанту: динаміка попиту на банківські депозити, а не 

зростання попиту на готівку (особливо в умовах фінансових інновацій 

електронних засобів платежу) може призвести до зміни співвідношення цих 

показників. Наприклад, величина зазначеного індикатора може змінюватися під 

впливом зменшення депозитних ставок, рівня оподаткування пасивних доходів 

фізичних та юридичних осіб, суттєвих темпів девальвації та інфляції національної 

грошової одиниці, схильності домогосподарств до позабанківських заощаджень, 

використанням в якості платежу та накопичень готівкової іноземної валюти 

(зокрема, в цьому аспекті актуальна проблема доларизації національної економіки 

України). На величину “f” впливає також ряд факторів неекономічного 

походження: рівень довіри суб'єктів до надійності банківської сфери, традиції 

національної фінансової системи, менталітет населення. 

Найбільшим недоліком методу Гутмана вважаємо умовне припущення, 

щодо базового періоду (для США), оскільки практично немає країни, де б тіньової 

економіки не існувало. Окрім того, метод має ряд інших недоліків: 

- зміна вибору бази порівняння може суттєво коригувати оцінку масштабів 

тіньової економіки та призводити до істотної варіативності кінцевих результатів; 

- гіпотеза щодо однакової швидкості грошового обігу в офіційному та 

тіньовому сегментах економіки також є дискусійною та потребує додаткової 

верифікації; 

- не враховується відтік капіталу за межі країни та готівкові заощадження 

населення. 

Розрахунки П. Гутмана досить складно порівнювати із аналогічними 

оцінками тіньової економіки в країнах з іншими банківськими системами. 

Наприклад, застосування цього методу у Великобританії в 1960-70 рр. показувало 

стабільні результати, а з поч. 1980-х рр. індикатор відображав різке скорочення 
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тіньової економіки, що явно суперечило даним, які були отримані за допомогою 

інших методів [366]. Отже, слід зробити висновок, що метод Гутмана має 

одностороннє спрямування – у фазі зростання обсягів тіньової економіки, проте 

некоректний при зворотній тенденції. Отже, можливості порівняльних оцінок, 

отриманих за допомогою монетарного методу Гутмана, суттєво обмежені. 

Незважаючи на динамічний розвиток різноманітних безготівкових форм 

комерційних розрахунків, частка готівки у грошовому обігу національної 

економіки України залишається досить значною. Відповідно метод Гутмана 

зберігає свою актуальність в нинішніх умовах функціонування тіньової економіки 

України. Вагомим аргументом на користь цього монетарного методу також можна 

вважати існуючі рекомендації Євростату та ОЕСР для його застосування при 

визначенні оціночних обсягів тіньової економіки. 

Один із монетарних методів для оцінки масштабів поширення тіньової 

економіки був розроблений іншим американським вченим – Е. Фейгом. Його 

методика найбільш віддалена від індикатора готівкової маси П. Гутмана та 

опирається на кількісну теорію грошей. В основі трансакційного методу Фейга 

лежить відоме рівняння рівноваги Фішера. 

Е. Фейг передбачав певну макроекономічну стабільність між грошовим 

оборотом та вартісним обсягом трансакцій, а порушення паритету пояснював 

зростанням обсягів тіньової економіки. Фактично Фейг намагався отримати 

незалежну оцінку валового національного доходу на основі розрахунку 

загального рівня трансакцій та порівняти із офіційними статистичними даними за 

звітний та базовий періоди. При цьому формальний ВНД включав лише 

вимірювані дані, а відповідний розрахунковий показник відображав як 

формальну, так і тіньову економіку [345]: 
 

totalYkTP   ,                                                   (3.3) 

де P – ціна трансакцій; 

T – сумарна кількість трансакцій; 
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k – константа співвідношення між грошовими потоками, пов’язаними з 

трансакційними угодами, і сукупним ВНД; 

Ytotal – сумарний ВНД, отриманий в офіційному (Yofficial) та тіньовому (Yshadow) 

секторах економіки. Звідси: 

)( shadowofficial YYkVM                             (3.4) 

де M – грошова маса; 

V – швидкість обігу грошей; 
 

За такого підходу вагомою проблемою в методиці розрахунків є оцінка 

оборотності готівкових коштів. Показник їх швидкості Е. Фейг обчислював 

шляхом ділення загальної кількості операцій, які банкноти можуть обслуговувати, 

на середню тривалість їх використання до виведення з обігу. Проте, на відміну від 

П. Гутмана, швидкість обігу грошей у тіньовому сегменті приймалася на 10 % 

більшою ніж в офіційній економіці. Кількість каналів розподілу товарів та послуг 

у тіньовій економіці переважно менша, але перевірити обгрунтованість 

вищезазначеного припущення фактично неможливо. Окрім того, Е. Фейг 

одночасно із П. Гутманом спрощено допускав відсутність у базовому періоді 

тіньової економіки. 

Загалом монетарний метод Е. Фейга має ряд зауважень, які частково 

співпадають із методом його попередника: 

- співвідношення між сукупним обсягом трансакцій та ВНД не обов’язково 

повинно залишатися постійним (емпірично не доведено); 

- неможливо однозначно стверджувати про відсутність тіньової економіки в 

будь-який період порівняння; скоріше доцільно враховувати наявність певного 

мінімального рівня для подальших коректних обчислень; 

- тривалість використання готівки в обороті залежить, насамперед, від 

якості паперу, на якому вони віддруковані; 

- готівковий агрегат М0 не враховує використання іноземної валюти в 

якості засобу платежу;  
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- метод не враховує використання інших платіжних засобів (наприклад, 

розрахункових та кредитних карток).  

Сам Фейг визнавав, що точність зроблених ним оцінок надто залежить від 

власних припущень. Його розрахунки тіньової економіки показували відносно 

завищені оцінки: орієнтовно у 1,5-2 рази більше для США порівняно із оцінками 

П. Гутмана та В. Танзі у співставних періодах.  

Оскільки отримані Фейгом результати досить складно верифікувати, його 

монетарний метод не набув подальшого розвитку та досить рідко застосовується 

на практиці. 

Модифікацію монетарного методу Фейга запропонували М. Беднарський, 

Р. Кокосинський та Дж. Стопура. Їхній метод також базується на паритеті Фішера, 

однак розроблявся для відображення особливостей планових економік окремих 

країн. Розрахунок обсягів тіньової економіки визначається так [251, с. 133]: 
 

OFV n  M  TE ,                                        (3.5) 

 
де ТЕ – обсяг угод, реалізованих у тіньовій економіці; 

M – величина грошової маси, необхідної для здійснення операцій між 

населенням та суспільним сектором виробництва; 

V – швидкість обігу грошової маси;  

Fn – кількість товарів та послуг у грошовому вираженні, реалізованих 

суспільним сектором виробництва; 

O – кількість товарів та послуг у грошовому вираженні, придбаних та 

проданих безпосередньо між населенням. 

 

Метод Беднарського-Кокосинського-Стопури має однакові недоліки із 

методом Фейга; окрім того він практично не використовується, оскільки 

розроблявся для країн із неринковою економічною системою. 

До монетарної групи оцінки обсягів тіньової економіки відноситься 

оригінальний метод Б. Фрея та В. Поммерса, сутність якого полягає в аналізі 
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структури грошового агрегату М0 [349]. Цей метод грунтується на такій базовій 

ідеї: оскільки в тіньовій економіці при розрахунках домінують готівкові купюри 

великого номіналу, то диспропорціональне зростання частки таких банкнот 

свідчить про збільшення питомої ваги тіньових трансакцій. Зокрема, автори 

звернули увагу на те, що чисельність банкнот номіналом 100 доларів (в США) 

значно випереджає зростання кількості інших купюр в готівковому грошовому 

обороті. Безумовно, що за такого підходу перманентним недоліком цього 

монетарного методу є обмежена здатність аналізувати не абсолютні величини 

тіньової економіки, а лише відносні показники її переважальних тенденцій. 

Викликає значні сумніви також припущення на користь крупних купюр. Скоріше 

цей аспект властивий для підпільної (кримінальної) економіки: в дійсності 

нелегальний експорт зброї, наркоторгівля оперують готівковими грошовими 

знаками значних номіналів; але для практичної діяльності у прихованому 

(“сірому”) секторі економіки (малий та середній бізнес, грошові операції 

домогосподарств) потреба в крупних купюрах не більша порівняно із 

трансакціями офіційної економіки. 

Серйозну критику методу Фрея-Поммерса навів Хіггінс: зростання частки 

готівки великого номіналу повинне випереджати темпи інфляції [372]. У 

протилежному випадку, якщо питома вага зазначених купюр не зростає, то їхня 

кількість повинна збільшуватись відповідно до індексу зростання цін; одночасно 

банкноти малого номіналу об’єктивно будуть використовуватися рідше, а 

великого – частіше. Звідси можна зробити висновок, що під час суттєвої інфляції 

дрібні банкноти “заміщуються” крупними без будь-якого взаємозв’язку із 

тіньовою економікою.  

Загалом, метод Фрея-Поммерса зазнав найбільшої критики порівняно із 

іншими монетарними методами та суттєво втратив свою актуальність через 

активний розвиток безготівкових форм грошових розрахунків в кін. 19 – на поч. 

20 ст., що вплинуло в т.ч. і на тіньову економіку. 

Одним із монетарних методів оцінки масштабів тіньової економіки, який 

також апелює до готівкової грошової маси, є каузальний метод, реалізований на 
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основі даних США В. Танзі [406; 407] та удосконалений стосовно Великобританії 

К. Метьюзом [368]. Сутність каузального методу полягає в намаганні пояснити 

динаміку індикатора М0 за допомогою впливу сукупності певних факторів-

детермінант, хоча першочерговим завданням, яке ставив Танзі, було встановлення 

впливу податкового навантаження на рівень тінізації (наявні статистичні дані 

оброблялися в двох варіантах: а) абстрагування стосовно відсутності податків; б) 

врахування реальних розмірів оподаткування окремо для кожного річного 

періоду, що дозволяло виявити вагу податкового чинника). 

Монетарний метод Танзі-Метьюза реалізується як різновид економіко-

математичного моделювання у вигляді логарифмічної регресійної функції [406, 

с. 298]. В якості незалежних змінних, що впливають на трансакції у тіньовій 

економіці, виступає широкий спектр показників: рівень податкового 

навантаження, відсоткові ставки у банківській сфері, реальні грошові доходи 

населення, розмір соціального забезпечення у випадку безробіття та інші виплати. 

Залежним індикатором тіньової економіки В. Танзі обрав співвідношення готівки 

до банківських депозитів, що дозволяє розглядати каузальний метод 

продовженням та розвитком ідей П. Гутмана. Оскільки незалежні змінні 

впливають на результуючу величину з певним часовим запізненням, то у 

регресійній моделі використовувалися пролонговані дані [406, с. 298]: 
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43210         (3.6) 

де C – обсяг готівки у обігу;  

a0, a1, a2, a3, a4 –  коефіцієнти регресії;  

D – обсяг депозитів у банках;  

TR – середня ставка оподаткування;  

WS/Y – частка заробітної плати у ВВП;  

R – середня процентна ставка на депозити у банках;  

Y/N – ВВП у розрахунку на одного мешканця країни; 
  – похибка. 
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К. Метьюз модифікував підхід В. Танзі, використавши в якості залежної 

змінної безпосередньо готівкову грошову масу з корекцією на величину інфляції. 

Цим самим йому вдалося уникнути критики стосовно того, що розмір індикатора, 

обраного В. Танзі, може змінюватися під впливом попиту на депозити, а не на 

готівку. 

Порівнявши ретроспективні дані обчислень обсягів тіньової економіки 

України за методами Танзі та Гутмана, можна зробити висновок, що незважаючи 

на різні підходи до оцінки, отримані результати достатньо корельовані 

(коефіцієнт 0,9); при цьому каузальний метод дає дещо занижений рівень тінізації 

(біля 20 %) [124, с. 128].  

Перевагою підходу В. Танзі є той факт, що загальне зростання готівкової 

маси лише частково пояснюється чинниками тінізації. Решта змін попиту на 

готівку інтерпретується як результат неврахованих факторів, що не мають 

прямого відношення до тіньової економіки, або як статистичну похибку. 

До основних недоліків каузального методу переважно відносять такі: 

- ряд факторів регресійної моделі не проходили перевірку на 5 %-ий 

критерій рівня статистичної значимості; 

- аспект податкового навантаження в моделі стосувався переважно фізичних 

осіб, не враховуючи значну частку тінізації бізнесу юридичних суб’єктів; 

- на розмір готівкової грошової маси в економіці впливає ряд суб’єктивних 

факторів, вплив яких неможливо оцінити кількісно на макрорівні (наприклад, 

рівень довіри до банківської системи, національної валюти та ін.); 

- модифікації моделі шляхом зміни залежного індикатора за тих самих 

факторів призводила до істотно інших кількісних оцінок обсягів тіньової 

економіки; тобто регресійна модель та отримані на її основі результати виявилися 

надто залежними від вибору конкретних компонентів. 

Більшість вищезазначених недоліків, на нашу думку, об’єктивно обумовлені 

невдалим вибором результуючого індикатора та неефективністю самої 

математичної моделі, тому не є перманентно притаманні каузальному методу. 

Заміна регресійного типу на математичну модель із застосуванням 
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інструментарію нечіткої логіки теоретично уможливлює врахування впливу 

якісних чинників та одержання кінцевих результатів у вигляді наближеного 

діапазону рівня тіньової економіки, однак ця гіпотеза потребує підтвердження на 

базі емпіричних даних. 

Аргументована критика всього монетарного підходу акцентує увагу на 

суттєвій дискусійності та умовності припущень, на яких грунтується методика 

розрахунків практично всіх методів цієї групи.  

1) Монетарні методи базуються на фундаментальній гіпотезі домінуючого 

використання при тіньових трансакціях готівкової грошової маси, емісія якої є 

відомою величиною. Однак, таке припущення досить спірне з низки причин. 

а) Взаємозв’язок готівкової грошової маси із тіньовою економікою не 

викликає сумнівів. Проте, на величину агрегата М0 впливають одночасно і 

чинники нетіньового походження: рівень інфляції (особливо в періоди 

гіперінфляції), фінансові інновації, монетарна політика національного банку, 

кредитна політика у банківській сфері, рівень реальних доходів населення і т.п. 

Монетарні методи оцінки тіньової економіки принципово не здатні вирішити 

проблему відокремленого, ізольованого впливу зазначених факторів на грошовий 

ринок. Окрім цього не враховуються виведені із обороту валютні готівкові 

збереження населення.      

б) Готівкові платежі – звичайний спосіб розрахунків і в офіційній економіці 

(в т.ч. в країнах із розвиненою безготівковою системою) за умови незначної 

вартості грошових операцій. Суттєва частка готівкових розрахунків притаманна 

нижньому ціновому діапазону і не обов’язково взаємопов’язана із тіньовим 

походженням споживчих благ. Одночасно це твердження має національну 

специфіку (наприклад, вторинний ринок нерухомості та автомобілів в Україні за 

значної вартості трансакцій фактично функціонує із домінуючим використанням 

готівки). У тіньовій економіці України використання готівкових коштів поширене 

практично тією ж мірою, що і в офіційному сегменті, тому кінцеві оцінки 

монетарними методами часто відображають завищений рівень обсягів тінізації. 



 162

в) У прихованому (“сірому”) секторі тіньової економіки паралельно із 

готівковими коштами активно використовується і безготівкова форма 

розрахунків. Проте, як не всі готівкові засоби платежу стосуються тіньового 

сегменту, так і безготівкові розрахунки не гарантують дистанціювання від 

тіньової економіки. 

2) До суттєвих недоліків всієї монетарної групи слід також віднести суттєву 

варіативність кінцевих результатів. Застосовуючи неоднакові методи, дослідники 

часто отримують масштаби тіньової економіки, що суттєво різняться між собою. 

Цим самим знижується рівень довіри та виникають серйозні сумніви щодо 

коректності таких оцінок. Найбільші обсяги тіньової економіки в Україні 

отримані на основі саме монетарних методів: 186 % та 150 % від офіційного ВВП 

1995 р. за методами Фейга та Гутмана [25, с. 52]. Експериментальні результати, 

що перевищують наближено рівень формального ВВП в 1,5 раза не відповідають 

ні експертним оцінкам інших науковців, ні показникам тінізації тих самих вчених 

за експрес- та електричним методами (розбіжність у 2-3 рази). Такий діапазон 

оцінок значно дискредитує методику їх отримання, оскільки призводить до 

значної похибки обчислень. 

Традиція оперувати агрегованою монетарною статистикою, яка була 

започаткована американськими вченими, базується на доступності інформації 

щодо готівкової грошової маси як основного індикатора тіньової економіки. 

Проте, такий підхід не адаптований для розрахунків тінізації на регіональному та 

галузевому рівнях. 

Серед інших зауважень щодо монетарних методів слід виділити такі: 

3) розрахунки масштабів тіньової економіки надто залежні від вибору 

базового періоду, зміна якого призводить до істотних відхилень порівняльних 

оцінок; 

4) припущення щодо однакової швидкості обігу готівкової грошової маси в 

тіньовому та офіційному сегментах економіки неможливо верифікувати. 

Практичне застосування монетарних методів та їх модифікації для умов 

тіньової економіки України були реалізовані у працях багатьох вчених [27; 124; 
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126; 160; 204; 288]. Однак, незважаючи на те, що монетарні методи найбільш 

уживані та дають змогу здійснювати відносно співставні порівняння обсягів 

тіньової економіки на міжнародному рівні, до отриманих результатів необхідно 

ставитися із застереженням. Ці методи від початку розроблялися для країн із 

розвиненою ринковою економікою, яким притаманні відносно сталі пропорції 

грошового обігу та стабільна система оподаткування. Міжнародні організації не 

рекомендують використовувати монетарні методи для країн із нестійкою 

економікою та відсутнім ринковим статусом, оскільки їх використання пов’язане 

із проблемами значних темпів інфляції, приватизаційними процесами, 

становленням банківської сфери.  

Хоча економічна система України не є стабільною (особливо її податкова 

складова), проте загалом відповідає ринковому статусу, а базові приватизаційні 

процеси та становлення банківської системи в основному завершені. Тому 

вважаємо, що 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. 
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3.2. Критичний аналіз інших макрометодів оцінки обсягів тінізації 

економіки 

 

Другим за популярністю використання після монетарного слід вважати 

балансовий підхід до оцінки параметрів тіньової економіки, який об’єднує окрему 

групу методів: порівняння доходів та витрат, товарних потоків, споживання 

економічних ресурсів [251, с. 66-67]. Сутність 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. 

При цьому, чим більше взаємопов’язаних параметрів порівнюється між собою, 

тим вища якість отриманих результатів. Група балансових методів застосовується 

при складанні галузевих балансів, оцінці доходів та витрат населення, але 

найчастіше він успішно реалізується на макрорівні при обчисленні тіньового 

ВВП. 

Офіційний розмір ВВП розраховується трьома різними способами: як 

сукупний випуск продукції за всіма галузями економіки, за сумою доходів та 

сукупністю витрат при споживанні товарів і послуг індивідами, підприємствами 

чи державними структурами. При використанні однакового масштабу цін 

теоретично всі три способи повинні давати одну й ту ж саму величину ВВП, проте 

на практиці вони дають різні кількісні оцінки. Кожен із способів лише частково 

враховує інформацію про обяги випуску, доходів чи витрат. Підходи 

розрізняються за ступенем наближення даних офіційної статистики до їх 

фактичного значення та чинниками, які сприяють спотворенню інформації. За 

будь-якого підходу частина економічної активності не враховується, однак 

важливо, що всі три способи неоднаковою мірою відображають приховування 

тіньової економічної діяльності при визначенні ВВП [159]. Саме на неспівпаданні 

таких оцінок, отриманих за різними методиками, і визначають тіньову економіку. 
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Вперше метод оцінки тіньової економіки на основі розбіжностей між 

доходним та витратним способами розрахунку ВВП намагався реалізувати 

К. Макафі, використовуючи агреговані статистичні дані Великобританії [366]. 

Його базова ідея полягала в тому, що економічні агенти приховують доходи, 

уникаючи оподаткування, але у них немає мотивів приховувати власні витрати, 

які здійснюються анонімно. Оскільки здійснення витрат на тіньове виробництво 

формально не заборонене, то цей економічний показник меншою мірою реагує на 

податкове законодавство порівняно із категорією доходів. Отже, Макафі доводив, 

що загальна оцінка ВВП за методикою обліку всіх витрат є максимально 

наближеною до реального стану, а різниця із доходним способом показує обсяги 

тіньової економіки. Запропонований англійським вченим підхід при його 

подальшому аналізі та практичній верифікації виявив суттєві критичні недоліки. 

1) Розбіжності в результатах оцінки ВВП за доходною та витратною 

методиками мали волатильний характер. Здатність тіньової економіки до різкого 

зростання чи скорочення протягом кількох років не має пояснень на основі 

детермінуючих чинників без істотних змін у податковій та соціальній політиці та 

суперечить властивості інерційності тіньової діяльності. 

2) Метод порівняння доходів та витрат має принциповий методичний 

недолік, пов’язаний із технічними труднощами отримання надійних і точних 

даних при фіксації власних витрат економічними суб’єктами.  

Як правило, витрати споживачів товарів та послуг визначаються на основі 

опитувань. Надалі інформація вибіркових обстежень екстраполюється на всю 

країну. Основні зусилля дослідників зводилися переважно до удосконалення 

методики збору даних при здійсненні витрат економічними агентами. Після 

експериментальних досліджень, проведених у Великобританії на початку 80-х 

років, були отримані парадоксальні результати: під час опитувань 

домогосподарств та індивідуальних споживачів (при збільшенні часового ряду 

досліджуваного періоду) сукупні витрати виявилися орієнтовно на 15 % меншими 

при порівнянні із загальними обсягами реалізації продавців товарів та послуг, які 

теоретично мали б приховувати тіньові обороти [397, с. 121]. Тобто, обсяги ВВП 
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за доходним способом перевищували аналогічну оцінку за витратним. Пояснення 

цих розбіжностей звелося до таких аспектів: 

- респонденти недостатньо відповідально відносяться до самофіксації 

власних витрат (елементарно забувають, або їм просто набридає вести щоденний 

облік); 

- досить складно забезпечити участь у вибірці домогосподарств із значними 

доходами, які здійснюють суттєві витрати на кінцеве споживання; 

- опитування споживачів протягом обмеженого періоду переважно не 

відображають нерегулярні витрати на товари тривалого користування. 

При наявності зазначених недоліків випадкова вибірка не відповідатиме 

умові репрезентативності. Для відносно коректного поширення на всю генеральну 

сукупність виникає потреба суттєвого корегування за рахунок вимушеного 

доповнення статистичними даними про обсяги реалізації. Але в цьому випадку 

одна із гіпотез методу про незалежність доходної та витратної оцінок ВВП не 

матиме фактичного підтвердження. 

Загалом інтерпретація розбіжностей пояснювалася недосконалістю 

методики визначення витрат економічних агентів, внаслідок чого виникала 

статистична похибка. Проте таке трактування, у свою чергу, призводить до 

виникнення логічних сумнівів зворотного роду: певною мірою стійке 

перевищення обсягів ВВП за витратною методикою в інші періоди може бути 

результатом тієї ж самої статистичної похибки. 

3) К. Макафі визнавав, що індикатор розбіжностей ВВП виявляє лише 

частину тіньової економіки, оскільки охоплює приховані від оподаткування 

доходи, що відображаються у витратах. Проте тіньова економіка не може 

зводитися тільки до ухилення від оподаткування. Навіть у такому випадку оцінка 

не буде повною, оскільки відображає тільки ту частину тіньової вартості, яка 

витрачається на споживання і накопичення домогосподарствами та індивідами. 

Очевидно, що при цьому у вибірку зовсім не ввійдуть дані щодо реалізації 

продукції тіньовими економічними агентами, а також трансакційні витрати, що 
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споживаються самим бізнес-середовищем та державою, в т.ч. на легальні, 

офіційні цілі. 

4) Розрахунки К. Макафі ґрунтуються на гіпотезі обов’язкових витрат 

тіньових доходів, однак вони можуть і акумулюватися. Окрім того, певні 

домогосподарства можуть просто витрачати свої легальні заощадження минулих 

періодів, або накопичувати кредитні борги, намагаючись зберегти звичний спосіб 

життя. Перевищення видатків над доходами не обов’язково доводить тіньове 

походження грошових коштів, оскільки залишається невирішеною принципова 

проблема – вибір міри перевищення витрат над доходами, достатньої для 

віднесення домогосподарств до розряду тіньових. Фактично такий метод не може 

відображати тіньові доходи, які не проявляються в споживанні. 

Підсумовуючи вищенаведені зауваження, можна зробити такі висновки: 

- ні доходний, ні витратний спосіб розрахунку ВВП не відображають 

повністю тіньову діяльність в економічній сфері; 

- розбіжності порівняння показують лише в яких із двох оціночних 

результатів наявний більший обсяг неврахованого тіньового ВВП; 

- нульова розбіжність, чи навіть перевищення оцінки за доходною 

методикою розрахунку ВВП над витратною, цілком сумісні із високим рівнем 

тіньової економіки. 

Різновидом балансової групи є метод товарних потоків, який часто 

застосовується в багатьох європейських країнах, що володіють розвиненими 

статистичними службами. Основний зміст цього методу полягає у зіставленні 

величини імпорту та виробництва найбільш значимої продукції із відповідними 

обсягами товарів та послуг, що експортуються та споживаються. Передбачається, 

що джерела даних та статистична документація надають інформацію стосовно 

однакових економічних показників. Наявність диспаритету свідчить про 

неповноту інформаційної бази сформованої із різних джерел щодо певної 

продукції та їх ймовірне тіньове походження. 

Розрахунки здійснюються за такою формулою [298, с. 228]: 
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де C – споживання і-го товару (грн.);  

І = 1, n – кількість досліджуваних товарів;  

iV  – виробництво і-го товару (грн.);  

iM  – імпорт і-го товару (грн.);  

iE  – експорт і-го товару (грн.). 

 

Різниця згідно формули (3.7) виникає, насамперед, при співставленні балансів 

кількісних (натуральних) показників із вартісними, що є основою для встановлення 

обсягів тіньової економіки в окремих галузях згідно монотоварних балансових 

моделей. Окремі баланси можуть визначатися стосовно електроенергії, зерна, 

металевих виробів, алкогольної продукції в статистиці торгівлі та у зовнішньо-

економічній діяльності. Зокрема, методом товарних потоків можливо розраховувати 

тіньовий обіг роздрібної торгівлі на неорганізованих ринках приватними особами як 

інтервальну величину між граничними значеннями, розрахованими двома 

способами: 1) різниця між споживчими витратами населення та офіційним ринковим 

товарооборотом; 2) різниця між споживчими витратами населення та товарообігом 

за всіма каналами реалізації. 

Незважаючи на те, що метод товарних потоків відносно простий, реалізувати 

його на практиці складно. Якість кінцевих результатів згідно цього методу 

залежатиме від кількості взаємозв’язаних показників порівняння. При цьому 

виявлені дисбаланси можуть інтерпретуватися як еквівалент тіньової економіки 

тільки у тих випадках, коли складові вихідних показників розраховані вірно. Окрім 

того, досить складно відслідкувати кінцеве споживання експортних товарів за 

кордоном, що є вагомим недоліком методу товарних потоків. Фактично цей метод 

має суттєво обмежене застосування, оскільки більше стосується галузевої 

статистики, а не макрорівня.            
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На міжнародному рівні ступінь розповсюдження тіньових економічних 

відносин часто аналізується за допомогою доступних показників офіційної 

економіки, а також на основі дослідження господарської практики. Зокрема, для 

оцінки тінізації у виробничій сфері застосовується спеціальний метод 

технологічних коефіцієнтів, який полягає у порівнянні обсягів споживання 

енергоносіїв, транспортних перевезень та інших непрямих факторів із офіційною 

динамікою промислового виробництва. В межах цього методу в якості ключового 

індикатора найчастіше використовується величина споживання електроенергії на 

технологічні потреби та випуск продукції. Оскільки електроенергія як 

обов’язковий ресурс необхідна для багатьох видів тіньового виробництва, то її 

витрати приховати практично неможливо. 

Оцінка тіньового рівня економіки за методом споживання електроенергії 

вперше була розроблена та реалізована в 1996 році Д. Кауфманом та 

А. Калібердою. Згідно зазначеного методу вважається, що динаміка реального 

ВВП повинна відповідати приросту внутрішніх обсягів споживання 

електроенергії. У випадку перевищення темпів приросту використаної 

електроенергії над аналогічним показником ВВП, припускається, що 

електроенергія споживається у виробничій сфері тіньової економіки. Прямий 

взаємозв’язок між зміною ВВП та сукупним споживанням електроенергії для 

оцінки рівня тіньової економіки обчислювався переважно на прикладі 

промислово розвинених країн. Математична формалізація «електричного» методу 

базується на визначенні індексних показників аналітичного та базового періодів 

за формулою [361]: 
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де )( 0ttEI  – індекс зміни споживання електроенергії в аналітичному періоді до 

базового;  

)( 0ttВВПI  – індекс зміни ВВП у періоді, що аналізується, до базового періоду; 
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t  – аналітичний період;  

0t – базовий період (індекси зміни внутрішнього споживання електроенергії 

та зміни ВВП дорівнюють одиниці). 

 

Технологічний метод на прикладі споживання електроенергії під назвою 

“метод сталих взаємозв’язків” був апробований та модифікований українськими 

вченими В. Бородюк, О. Турчиновим та Т. Приходько [25; 26]. В основі їх 

розрахунків збережене базове припущення: динаміка енергоспоживання виробничих 

підприємств корелює із зміною фактичного ВВП, що складається із офіційного та 

тіньового ВВП. Розрахунки проводилися для 1992-1997 рр., а за базовий період 

порівняння було прийнято 1990 рік. Відносна коректність отриманих результатів 

була підтверджена експрес-методом, який розроблявся українськими вченими для 

сфери послуг та враховував вплив детермінант різного походження (проте 

ефективність цього методу на міжнародному рівні практично невідома). У результаті 

застосування обох методів було отримано подібні результати: коефіцієнт тінізації 

національної економіки України у 1995 році становив 40,5 % від офіційного ВВП 

країни для “електричного” методу та 43,6 % за експрес-методом [25, с. 52]. 

Безумовною перевагою технологічного методу на основі споживання 

електроенергії є доступність необхідної статистичної інформації, простота 

розрахунків та можливість проводити порівняння обсягів тіньової економіки на 

міжнародному рівні між окремими країнами. Подібне дослідження проводилося 

МВФ у Китаї [6, с. 42]; окрім того зазначений метод також застосовується на 

практиці в багатьох європейських країнах. Проте спрощений підхід часто 

призводить до невірних висновків.  

Пряме порівняння динаміки індексів ВВП та споживання електроенергії в 

якості виявлення тіньових обсягів економіки неприпустиме, оскільки потребує 

врахування структури постійних і змінних витрат. Причому споживання 

електроенергії у виробництві значно більшою мірою відноситься до постійної 

складової витрат, ніж до змінної. У фазі економічного підйому, як правило, 
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еластичність попиту на електроенергію менше одиниці, тобто приріст ВВП на 1 % 

супроводжується меншим ніж на 1 % збільшенням обсягів споживання 

електроенергії за рахунок постійної складової. Відповідно при зниженні сукупних 

обсягів виробництва, споживання електроенергії в масштабах країни скорочується 

значно менше. Однак, сумнівно, що чинники, які діють різноспрямовано на 

еластичність споживання при зміні ВВП скомпенсовуються. Це припущення 

допустиме лише за умови незмінності технологічного рівня виробництва товарів. 

Проте у випадку інвестування в розробку альтернативних джерел енергії, 

енергоефективних технологій показник еластичності електроспоживання відносно 

ВВП не є стабільною величиною та може змінюватися з часом. Безумовно, що 

частина електроенергії витрачається у тіньовому сегменті економіки; проте 

фактор постійної частки електроенергії, ймовірно, має вагоміше значення, ніж 

споживання цього ресурсу у сфері тіньового виробництва.  

Існують також істотні розбіжності щодо індикатора електроспоживання на 

рівні окремих країн та диференціація за галузевою структурою. Для прикладу: 

специфіка національної економіки України – значне зношення основних засобів 

підприємств, внаслідок чого відбувається завищене споживання електричного 

струму, напряму не залежне від тіньового сегменту. Тобто, надмірні витрати 

електроенергії зумовлені не стільки зростанням частки тіньової економіки, 

скільки пов’язані із неефективним, затратним використанням. Окрім того, не всі 

види тіньової діяльності пов’язані із споживанням електроенергії. За оцінками 

окремих фахівців орієнтовно третина загального обсягу електроенергії 

використовується у невиробничій сфері [172]. Тобто, цей метод не охоплює 

багатьох видів тіньової діяльності, зокрема, він непридатний для застосування у 

торгово-посередницькій сфері надання послуг. 

Верифікацію досліджень Кауфмана-Каліберди на прикладі країн із 

перехідною економікою здійснила угорський науковець М. Ласко [365]. На 

відміну від попередніх вчених, вона використовувала дані електроспоживання у 

тіньовому секторі домогосподарств. У результаті обчислень був зроблений 

неоднозначний висновок щодо необхідності використання в якості індикатора 
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тіньової економіки не загальних, а часткових показників споживання електрики у 

так званій “сімейній економіці”.  

Підхід Ласко викликає заперечення як мінімум щодо репрезентативності 

перенесення вибіркових даних сектору домогосподарств на весь сегмент тіньової 

економіки, структура якої суттєво інша. Іншим вагомим недоліком “електричного 

методу” є той факт, що ймовірна оцінка обсягів тіньової економіки не враховує 

такий важливий чинник, як зміну тарифів на електроенергію. Якщо ціни 

підлягають неринковому регулюванню одночасно із можливістю тривалого 

накопичування боргів внаслідок наявності суттєвих пільг щодо оплати, то 

динаміка індексів енергоспоживання може неадекватно відображати зміни у 

промисловому виробництві. Також зростання споживання електроенергії може 

бути обумовлена не економічною діяльністю, а низькою якістю комунальних 

послуг.   

На практиці застосування цього методу для певних часових періодів 

показало занижені оцінки: протягом 2001-2005 рр. масштаби тіньової економіки в 

Україні за відповідними розрахунками зменшилися з 22 % до 12 % [126, с. 111], 

що не відповідає реальній дійсності як за величиною, так і за напрямом. 

Враховуючи всі вищенаведені недоліки “електричного” методу вважаємо, що в 

сучасних умовах функціонування тіньової економіки України цей метод 

неадекватно відображає існуючі реалії, а його коректне застосування можливе 

лише для прихованого промислового виробництва. 

До спеціальних методів оцінки тіньової економіки макрорівня відноситься 

“італійський” метод, що базується на розрахунках показників зайнятості [327; 

335]. При розробці цього методу фахівці італійського інституту статистики 

виходили з того, що отримати достовірні дані у секторі тіньового виробництва 

(особливо в малому бізнесі) та сфері послуг досить проблематично, внаслідок 

заниження реальних показників з метою ухилення від оподаткування. Окрім того, 

з одного боку малі підприємства та індивідуальні підприємці мають легальне 

право не вести повноцінний облік та здавати статистичну звітність, а з іншого – 

намагаються мінімізувати будь-які контакти із фіскальною службою. Тому 
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основний акцент було зроблено на отриманні даних стосовно фактично 

відпрацьованого часу робочої сили. З цією метою організовувалися спеціальні 

вибіркові анкетні опитування дорослих членів домогосподарств на предмет їх 

формальної та неформальної діяльності, які виступали джерелом первинної 

інформації для оцінки реального рівня зайнятості. 

Дослідження проводяться на основі випадкової вибірки з дотриманням умов 

репрезентативності, а інтерв’юери здійснюють опитування щодо затрат часу 

членів домогосподарств в тій чи іншій галузі економіки. При цьому 

обліковуються будь-які затрати робочого часу – на великих чи малих 

підприємствах, або стосовно індивідуальної зайнятості. Отримана інформація 

надалі обробляється та екстраполюється на всю генеральну сукупність із 

перерахунком у середні відпрацьовані людино-дні. Одночасно здійснюється 

співставлення із продуктивністю праці одного зайнятого на підприємствах в 

офіційній економіці. Розмір тіньової економіки визначається як різниця між 

розрахунковою та офіційною величиною ВВП.  

“Італійський” метод має два різновиди: 1) на базі розбіжностей між 

реальним рівнем зайнятості (з вказуванням самостійної та додаткової зайнятості) і 

офіційним показником; 2) між фактично відпрацьованим робочим часом та 

формально зареєстрованим [19, с. 33; 48, с. 55]: 
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– загальна кількість відпрацьованих за рік годин в перерахунку на 

одного зайнятого (за вибіркою);  
зN  – офіційно зареєстрована чисельність зайнятих; 

W  – продуктивність праці, розрахована за ВВП.  

 

Кількість осіб, які зайняті в еквіваленті всього трудового дня та 

продуктивність праці одного робітника, дає можливість здійснити оцінку обсягу 
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доданої вартості та випуску продукції із врахуванням тіньової зайнятості за 

видами господарської діяльності. Це дає змогу здійснити додаткові коригування 

ВВП. Вважається, що головна перевага такого підходу – відносна повнота та 

надійність інформації щодо зайнятості членів домогосподарств внаслідок 

відсутності сенсу приховувати чи спотворювати персональну інформацію, 

оскільки опитування спрямоване не на встановлення розміру особистих доходів, а 

на реєстрацію реально відпрацьованого робочого часу. 

До об’єктивних недоліків “італійського” методу слід віднести такі: 

- припущення про еквівалентність продуктивності праці у тіньовому та 

офіційному сегментах економіки сумнівне (розбіжність в результаті екстраполяції 

може бути як у бік завищення, так і заниження); 

- дослідження домогосподарств та підприємств містить концептуальні 

відмінності в джерелах інформації: в першому випадку одиницею спостереження 

є окрема особа, а в другому – робоче місце; 

- метод стосується, насамперед, виробничого процесу, але ігнорує тіньові 

доходи на стадії їх розподілу та використання, доходи від володіння капіталом; 

- обстеження на основі вибіркового опитування, як правило, не охоплює 

багаті верстви населення (навіть в економічно розвинутих країнах) та 

кримінальну складову; 

- не враховується вплив інших чинників суб’єктного походження 

(наприклад, на результати співставлення може впливати “маятникова” трудова 

міграція); 

- існує проблема нівелювання перепон інформаційної “закритості”, що 

характерно для країн із високим ступенем тінізації економіки. 

Загалом застосування “італійського” методу в реаліях національної 

економіки України надто проблематичне, оскільки переважна більшість 

економічних агентів занижує не тільки дані щодо випуску продукції, але й 

фактичну чисельність працюючих, внаслідок надмірного навантаження на фонд 

оплати праці. Ця тенденція властива як для сфери малого бізнесу, так і для 
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великих підприємств. За монокритерієм зайнятості, на наш погляд, реально 

визначати тільки розмір прихованої зарплати, а не обсяги всієї тіньової економіки. 

Ще одна альтернативна методика визначення масштабів та динаміки 

тіньового ВВП базується на встановленні різниці між обсягами поточного 

споживання та пропозицією, що відображає випуск всіх благ. Зокрема, подібний 

спосіб розрахунку (на основі IS-LM моделі сукупного попиту та виробничої 

функції Кобба-Дугласа для сукупної пропозиції) розвивав та застосував 

український вчений Ю.М. Харазішвілі [304]. Сутність цього методу полягає в 

тому, що сукупний попит включає все споживання, в т.ч. тіньового походження, а 

загальна пропозиція фіксує тільки обсяги офіційної економіки. 

Сумніви щодо коректності зазначеного методу зводяться переважно до 

таких положень: 

- оцінити весь сукупний попит досить проблематично, оскільки при 

визначенні обсягів споживання за певною групою благ враховуються дані щодо 

реалізації, які не охоплюють тіньовий обіг формальних торгових агентів, або (і) 

тіньовий оборот неформальних виробників; 

- оцінювання сукупної пропозиції охоплює статистичні дані великих та 

середніх ринкових суб’єктів із подальшим коригуванням на діяльність малих 

підприємств. Оскільки саме сфера малого підприємництва є базовим носієм 

тіньової економіки, то будь-які неточності в оцінюванні їхнього внеску 

призводять до неврахування (чи перебільшення) сукупної пропозиції. Якщо 

переоцінювати внесок малих підприємств та суб’єктів індивідуального 

підприємництва, то завищена пропозиція означатиме занижені обсяги тіньової 

економіки; недоврахування ж частки цих економічних агентів призведе до 

недооціненої сукупної пропозиції порівняно із попитом та завищення тіньових 

оборотів; 

- різниця між сукупним попитом та пропозицією може бути виключно 

розрахункового походження. Процедура приведення статистичних даних до 

співставного вигляду (зокрема, оптових та роздрібних цін до цінового рівня 

виробників при одночасному виключенні інфляційної складової) досить непроста 
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та ймовірно спотворюватиме точність оцінок і формуватиме видимість 

розбіжності між попитом та пропозицією; 

- у країнах із розвиненою ринковою системою диспаритет між агрегованими 

рівнями попиту та пропозиції в загальнонаціональному масштабі переважно 

мінімальний, проте розбіжності між цими показниками за окремими групами 

товарів чи послуг можуть бути досить суттєві. Отже, цей метод більше придатний 

для встановлення специфіки галузевої диференціації тіньового ВВП, ніж для його 

оцінювання на рівні окремої країни.    

Група методів моделювання оцінки тіньової економіки полягає у встановленні 

невідповідностей між агрегованими макроекономічними показниками, які 

формуються шляхом різних алгоритмів на основі первинної інформації (досить 

часто такі методи помилково відносять до групи монетарних [23, с. 12; 246, с. 220]). 

Зазначена група комплексно поєднує ряд змішаних методів, що базуються 

одночасно на різних методиках обчислення розмірів тінізації економіки. 

Один із найбільш поширених методів цієї групи – “м’яке моделювання” 

[48, с. 58; 116, с. 32; ], яке зводиться до кількісної характеристики причинного 

взаємозв’язку між кількома змінними і за своєю суттю фактично є продовженням 

каузального методу Танзі. За допомогою методу “м’якого моделювання” оцінюється 

сукупний вплив визначальних факторів-детермінант щодо відносних обсягів 

тіньової економіки: рівень державного регулювання (відносна чисельність 

персоналу адміністративних служб до загальної зайнятості); загальне податкове 

навантаження (частка податків у процентах до ВВП) та етика добровільної сплати 

податків (питома вага суб’єктів, які ухиляються від оподаткування, до сукупної 

кількості платників податків); тижнева тривалість роботи; загальний рівень 

зайнятості (% чисельності працюючих до кількості всього населення) і т.п. Загалом у 

розрахунках використовується стандартна економетрична процедура – певного виду 

регресія факторних ознак на залежну результуючу змінну. При цьому експертним 

способом важливо попередньо встановити ряд пріоритетних детермінант та 

порівняти рівень їхнього впливу на обсяги тіньової економіки шляхом застосування 

різнотипних показників кореляції. 
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Недоліком методу “м’якого моделювання” є те, що отримані результати надто 

залежні від вибору основних факторів та ієрархії їхньої ваги, а розміри тіньової 

економіки можливо оцінити лише у відносному вираженні. 

Досить поширеним методом оцінки обсягів тіньової економіки (зокрема 

використовується Світовим банком) є моделювання із прихованими змінними. Одну 

із версій такої моделі розробив та реалізував відомий вчений Ф. Шнайдер: Multiple 

Indicators and Multiple Causes (MIMIC) model [341, с. 11; 390, с. 98]. Основа 

розрахунків цього автора – багатовимірне динамічне моделювання, де в якості 

прихованої змінної, що безпосередньо не підлягає виміру, використовується саме 

тіньова економіка (не абсолютні, а відносні її обсяги). Ф. Шнайдер взаємопов’язує 

зміну масштабів тінізації у певний часовий період із динамікою низки непрямих 

детермінант та спостережуваних індикаторів, які є незалежними показниками. 

Найчастіше у моделі MIMIC застосовуються такі ключові фактори: 

- інтенсивність та складність режиму державного регулювання (відносна 

чисельність державного апарату порівняно із сукупної кількістю занятих);  

- податкове навантаження (питома вага прямих та непрямих податків у ВВП 

та темпи їхнього зростання);  

- динаміка обсягів (частки) готівкового обороту;  

- рівень безробіття;  

- темпи зростання виробництва окремих товарів і послуг;  

- специфічні психологічні та моральні чинники суспільства (наприклад, 

готовність займатися тіньовою діяльністю на основі експертних оцінок та 

результатів соціологічних опитувань).  

Зазначена модель складається із двох частин: системи рівнянь для виміру 

факторів-детермінант, що впливають на масштаб явища, та систему рівнянь 

структурних елементів – індикаторів тіньової економіки. Проаналізувавши 

матриці коваріації параметрів моделі, можна встановити динаміку базової 

прихованої змінної – обсягів тіньової економіки.  

Згідно результатів дослідження австрійського вченого на прикладі 

розвинених європейських країн пріоритетними в порядку значимості є такі 
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детермінанти: мораль, прямі податки та держрегулювання [390]. Однак, важливо 

зауважити, що Ф. Шнайдер під тіньовою економікою розуміє всі незадекларовані 

для оподаткування доходи, отримані від будь-яких благ як у грошовій, так і 

натуральній формах.  

До безумовних переваг методу моделювання MIMIC слід віднести його 

універсальну гнучкість, відносну коректність результатів оцінки тіньової 

економіки як у світовому масштабі, так і на рівні окремих країн. Для такого типу 

моделей існує можливість врахування значної кількості різнобічних факторів та 

показників тіньової економіки шляхом їх порівняльного аналізу. 

Критика методу MIMIC зводиться перважно до загальних недоліків всієї 

групи макроекономічного моделювання: 

- модифікація існуючих алгоритмів спричиняє суттєву диференціацію 

отриманих даних, а інколи призводить і до вагомих протиріч із існуючими 

експертними оцінками; 

- модель грунтується на передумовах існування взаємозв’язків, які 

потребують додаткової верифікації; 

- достовірність кінцевих результатів напряму залежить від кількості, 

повноти та точності у виборі вхідних змінних; 

- використання агрегованих макропоказників у моделі часто призводить до 

завищених обсягів тіньової економіки; 

- програмна реалізація такого типу моделей досить складна. 

Незважаючи на ряд існуючих об’єктивних недоліків групи 

макроекономічного моделювання, все ж вважаємо, що саме моделювання як 

метод оцінки обсягів тіньової економіки на рівні окремої країни є найбільш 

перспективним у прикладному аспекті за умови одночасного комбінування із 

монетарним та інтегральним підходами. Це дасть змогу посилити позитивні 

характеристики такого підходу та нівелювати негативні. 

Формально обсяги тіньової економіки в Україні почали розраховуватися 

Держкомстатом починаючи із 1995 року, проте офіційний рівень національної 

тінізації обчислюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
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на основі методичних рекомендацій №123 від 12.08.2009 [148]. При цьому в 

умовах існуючої статистичної бази розрахунки базуються на застосуванні трьох 

непрямих методів макрорівня (монетарний, фінансовий, електричний) а також 

двох прямих мікроекономічних методів (“витрати населення – роздрібна 

торгівля”, збитковості підприємств). Отримані результати оцінок за наведеними 

методами з метою мінімізації розбіжностей за допомогою спеціальних 

коефіцієнтів зводяться до інтегрального показника рівня тіньової економіки 

України [203; 245]. 

При розрахунках рівня тіньової економіки на основі монетарного підходу в 

Україні використовується метод Гутмана та його модифікація, запропонована 

вітчизняними вченими [25]. У подальшому до уваги береться усереднений 

зважений показник за цими методами за звітний та попередній періоди. 

Другий (прямий) метод обчислення обсягів тіньової економіки в Україні 

реалізується на основі порівняння витрат населення на придбання товарів за 

даними опитування із офіційними показниками масштабів роздрібної торгівлі. 

Його сутність полягає у фіксації наявності перевищення споживчих грошових 

витрат домогосподарств над загальним товарооборотом усіх суб’єктів офіційної 

економіки. Вважається, що отримана різниця свідчить про купівлю товарів у 

тіньовому сегменті. Джерелом інформації щодо витрат є добровільні вибіркові 

обстеження окремих домогосподарств, а дані щодо сукупного обсягу продажів 

населенню товарів визначаються із обов’язкової звітності всіх економічних 

агентів (за даними Держкомстату України). Рівень тіньової економіки за цим 

методом обчислюється за такою формулою [203, с. 43; 204, с. 18]: 
 

100/)( T  PPB ,                                            (3.10) 

 

де Т – масштаби тіньової економіки, % ВВП; 

В – витрати домогосподарств на придбання товарів у періоді, що 

аналізується, грн.; 

Р – сукупний обсяг роздрібної торгівлі всіх суб’єктів господарювання. 
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До переваг методу “витрати населення – роздрібна торгівля” слід віднести 

відносно просту методику розрахунку обсягів тіньової економіки, а його недоліки 

пов’язані із загальними зауваженнями, притаманними проведенню будь-яких 

соціологічних опитувань (насамперед, із дотриманням вимог репрезентативності 

досліджуваної вибірки). Необхідно також зазначати, що на структуру та розміри 

витратної частини населення можуть впливати ряд чинників нетіньового 

походження: всіх членів сім’ї, чисельність дорослих та дітей, тип 

домогосподарств; окрім того витрати зазнають сезонних змін та мають 

регіональну специфіку.     

Характеристика та сутність “електричного” методу була наведена нами 

попередньо, а послідовність розрахунків проміжних показників деталізована 

Ю. Прилипко [203, с. 43] за методикою інших українських вчених [25]. 

Непрямий фінансовий метод є відображенням національної специфіки 

тінізації економіки України та не має поширення на міжнародному рівні. 

Методика його реалізації виконується за досить складним алгоритмом [203, с. 38-

40], що грунтується на порівняльному аналізі базових економічних показників 

діючих підприємств (установ, організацій), а основним джерелом інформації для 

розрахунів є їхня фінансова звітність. Цей метод полягає у встановленні 

тенденцій зміни співвідношень між вартістю використаних у процесі виробництва 

товарів (робіт чи послуг) та валових доходів підприємств загалом у країні (або за 

видами діяльності на галузевому рівні). При цьому вважається, що зростання 

доданої вартості товарів за виключенням тієї частки, динаміка якої обумовлена 

впливом об’єктивних чинників (цінових детермінант, прямих змін масштабів 

випуску продукції), свідчить про приховані доходи та їх тіньове походження. На 

відміну від монетарного підходу, де ключовим фактором є питома вага агрегату 

М0 у загальній структурі грошової маси та стосується всіх господарюючих 

суб’єктів, фінансовий метод охоплює лише діяльність чинних підприємств, що 

разом із вагомою складністю необхідних розрахунків можна вважати його 

суттєвим недоліком. 
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Паралельно із основними методами Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України для оцінки граничних рівнів тінізації (мінімального та 

максимального діапазонів відносно офіційного ВВП країни) використовується 

також метод – “збиткових підприємств” [148]. Реалізація цього методу базується 

на низці досить сумнівних гіпотез: 

- збиткові підприємства фактично є прибутковими із врахуванням їхніх 

тіньових доходів (заперечення: отримання тимчасових збитків від комерційної 

дяльності – повсякденне явище, особливо у кризові періоди); 

- порівняння витрат таких підприємств відповідає співвідношенню їх 

кількості (проте, як структура, так і обсяги витратної частини підприємств, навіть 

в одній сфері економічної діяльності, надто диференційовані); 

- рентабельність збиткових підприємств тотожна рентабельності 

прибуткових в тому ж самому аналітичному періоді (вважаємо, що “зрівняльний” 

підхід відносно прибутковості юридичних суб’єктів господарювання, не може 

коректно застосовуватися внаслідок наявності неоднорідних умов 

функціонування офіційного та тіньового сегментів економіки України).       

Граничний мінімальний коефіцієнт тіньової економіки розраховується із 

врахуванням вищезазначених припущень; максимальний коефіцієнт 

обчислюється з урахуванням того, що всі прибуткові підприємства відображають 

у звітах лише неспотворені дані, а всі збиткові – частково приховують обсяг 

валової доданої вартості виробленої ними продукції, а не лише прибуток [148]: 
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max ,                                                  (3.11) 

 

де tЗофl  – кількість збиткових підприємств у періоді, що аналізується, за 

офіційними статистичними даними (одиниць);  

tофПl  – кількість прибуткових підприємств у періоді, що аналізується, за 

офіційними статистичними даними (одиниць). 
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Якщо встановлення “штучних” граничних обмежень із методичного 

погляду абстрактно можливе, то за умови реалізації концепції легалізації 

національної економіки реальність наявних припущень недопустима, оскільки 

суперечить самому факту ймовірної оптимізації обсягів тінізації. 

Остаточні дані щодо масштабів тіньової економіки України за кожним із 

методів залежно від періоду дослідження можуть відрізнятися від одного до 

кількох десятків відсотків відносно офіційного ВВП країни. З метою нівелювання 

розбіжностей за обраними методами розраховується інтегральний індекс рівня 

тінізації економіки України шляхом сумування оцінок, зважених на внесок 

відповідного інституційного сектора у ВВП держави [148; 203, с. 43-44]. 

Згідно цієї методики припускається, що структури офіційного та тіньового 

ВВП приймаються як однорідні, що на наш погляд, є надто спрощеним підходом, 

який може спотворювати кінцеві результати. Одночасно враховується 

стабільність оцінок за попередні аналітичні періоди: вплив певного методу на 

інтегральний показник мінімізується за умови отримання волатильних рівнів 

тіньової економіки протягом попередніх 5 років; відповідно, чим більш стабільні 

результати за окремим методом, тим вагоміша його значимість. Інтегральний 

середньозважений індекс матиме такий вигляд [203, с. 44]: 
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де Тінт – інтегральний середньозважений індекс; 

kW  – ваговий коефіцієнт певного методу; 

kL  – коефіцієнт тінізації економіки України за окремими методами. 

 

На основі здійсненого теоретичного аналізу методів оцінки обсягів тіньової 

економіки наведемо підсумкові узагальнення. 

Ідеальних методів розрахунку рівня тінізації економіки не існує, оскільки 

кожен із них має власні переваги та недоліки. Методам макроекономічного рівня 
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притаманна суттєва багатогранність та різнорідність існуючих методик та 

підходів. Зокрема, монетарний підхід може застосовуватися лише за умови 

розвинутих грошових відносин у країні; методи, що грунтуються на аналізі ринку 

праці характеризуються часовим лагом між настанням подій та їх виміром; у свою 

чергу ресурсний метод коректно застосовується тільки у виробничій сфері.  

Загалом макроекономічним методам властиві такі спільні недоліки: 

- методики виміру масштабів тіньової 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 базується на домінуванні одного чи кількох 

показників (для прикладу: готівкова грошова маса, податкове навантаження, 

рівень зайнятості, обсяги енергоспоживання і т.п.); 

- не зазначається розподіл за галузевою ознакою та окремими регіонами 

(хоча для макрорівня цей недолік є другорядним, оскільки для цього існують інші 

спеціальні методи [246, с. 223], наприклад, структурний). 

При співставленні кінцевих результатів обчислень більшість науковців 

вважає, що непрямі макроекономічні методи призводять переважно до завищених 

оцінок, тоді як прямі – до занижених [6, с. 41; 116, с. 33]. Звідси виникає два типи 

системних похибок: переоцінка параметрів тіньової економіки 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. Відповідно всі оцінки необхідно сприймати не як безумовну 

істину, а як результат допустимих розрахунків у фіксованій системі прийнятих 

припущень та методологічних передумов. 

Донині не існує спільного погляду на загальновизнану єдину методику 

виміру параметрів тіньової економіки та відсутній універсальний метод, який би 
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задовільняв вимоги найбільш точних розрахунків. Вибір адекватних методів 

оцінювання масштабів тіньової економіки обумовлений національною 

специфікою країни, метою дослідження та залежить від конкретної ситуації. 

Однак, 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 саме масштаби тінізації економіки. Якщо 

застосовувати виключно монопідхід, то більш повно враховувати увесь спектр 

тіньової економіки дає можливість, на нашу думку, макрометод моделювання 

внаслідок переваг його гнучкості, різнобічності та комплексності показників, 

можливості поєднувати як кількісні, так і якісні детермінанти тіньової діяльності. 

Різноманітні оцінки, як правило, базуються на наданні переваги одним 

показникам та нехтуванні других, на прихильності до певного методу та 

ігноруванні інших. Цей недолік є спільним та стосується майже всіх ключових 

методів, а не властивий тільки певним із них. Окрім того об’єктивна оцінка 

параметрів тінізації економіки має стохастичний характер. Відповідно, 

проведений критичний аналіз методів оцінювання обсягів тіньової економіки 

свідчить про доцільність та необхідність їхнього комбінування та комплексного 

застосування. Такий підхід є найбільш прийнятним з огляду охоплення різних 

взаємодоповнюючих секторів тіньової діяльності, дозволяє підтвердити або 

спростувати висунуті гіпотези та приймати адекватні рішення щодо детінізації 

економіки. 

Отже, вважаємо, що із розглянутих методів оцінювання рівня тінізації в 

якості компромісного варіанту для умов національної економіки можливо 

застосовувати комплексне поєднання таких методів: моделювання, монетарні 

методи (для коректних порівнянь на міжнародному рівні) та методику 

інтегрального оцінювання МЕРТ України (за умови виключення методу 

збитковості). 
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3.3. Методика моделювання обсягів тінізації економіки із засосуванням 

нечіткої логіки 

 

Моделювання як науковий метод досить часто застосовується при 

дослідженні складних економічних явищ та процесів. Наприклад, метод “MIMIC” 

Ф. Шнайдера використовується фахівцями Світового банку при оцінюванні 

масштабів поширення тіньової економіки на макро- та мегарівні [391]. Практична 

реалізація економіко-математичного моделювання пов’язана із узагальненням, 

спрощенням та певним абстрагуванням, оскільки надто складні системи 

неможливо аналізувати, а надмірна конкретизація не дає змоги виокремити 

найбільш важливі аспекти. Зокрема, Дж. Робінсон зауважувала, що недоречно 

відтворювати реалії в масштабі 1:1 [206]. У зазначеному контексті В. Баумоль 

також доводив, що “звинувачення на адресу цих методів в тому, що вони 

перетворюють теорію в чисту абстракцію, позбавляють її будь-якого зв’язку з 

реальністю та практичною застосованістю – явна неправда” [13, с. 92]. 

Одним із найбільш перспективних напрямів моделювання та прогнозування 

тіньових явищ і процесів є нечітка логіка, оскільки оцінка обсягів тіньової 

економіки за своєю сутністю може бути виражена лише наближено та 

здійснюється значною мірою в умовах невизначеності і латентності. 

Теорія нечітких множин (в економічних дослідженнях більш поширений 

термін “нечітка логіка”), заснована Л. Заде [413], виникла внаслідок 

невдоволеності від використання класичних математичних методів, які спонукали 

домагатися штучної точності, не притаманної багатьом системам в реальності. 

Термін “fuzzy” (нечіткий, розмитий) в назві теорії вказує на дистанціювання від 

традиційної математики, що оперує чіткими поняттями бінарної логіки: “так – ні”, 

“істина – неправда”, “належить – неналежить”. Головна особливість теорії 

нечіткої логіки – допустимість певної неточності, часткової істинності для 

пристосованості та узгодженості із фактичною реальністю. Фактично Л. Заде 

розробив повноцінну альтернативу класичним кількісним методам системного 

аналізу.  
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Застосування інструментарію нечіткої логіки дозволяє реалізовувати ряд 

практичних завдань, які не вирішуються в ситуаціях, коли традиційні математичні 

підходи неефективні, чи взагалі непридатні через відсутність точної та повної 

інформації про об’єкт дослідження. 

Математичне моделювання на основі нечіткої логіки доцільно 

застосовувати в економічних дослідженнях за умов, які реалізують низку переваг: 

А) Моделювання економічних процесів стохастичного походження в 

умовах невизначеності. Зокрема, зазначена вимога дотримується при дослідженні 

тінізації економіки, яка має ймовірний характер. 

Б) Наявним статистичним даним характерна неоднорідність та 

нестаціонарність через перманентну трансформацію економічного середовища. 

В) На відміну від традиційних математичних підходів, які базуються 

переважно на припущенні про нормальність розподілу статистичних рядів даних, 

нечітка логіка не потребує обов’язковості дотримання зазначеної вимоги. 

Внаслідок переходу від кількісних значень економічних показників до оперування 

якісними лінгвістичними описами втрачається сенс попереднього дослідження 

щодо наявності мультиколінеарності та автокореляції предикатів [136, с. 32]. Як 

наслідок – при формуванні нечіткої моделі в експерта-аналітика з’являється 

можливість комбінування пояснюючих детермінант без обов’язкової наявності 

значимого кореляційного зв’язку із результативною змінною. 

Г) В інформаційній базі певних періодів частково (чи повністю) відсутні 

важливі кількісні показники, або окремі фактори мають лише якісний вимір. 

Якісні параметри задаються, як правило, в лінгвістичній формі, що дає змогу при 

моделюванні нелінійних залежностей визначати проміжні значення між 

стандартними експертними оцінками. В нечіткій логіці передбачене поєднання 

кількісних показників одночасно із якісними. Такий методичний прийом надає 

можливість адаптації моделі до мінливих умов економіки. 

Д) Необхідність врахування експертних знань у математичній моделі. 

Зазначена вимога в нечітких системах виконується за рахунок здатності 

аналізувати та обробляти лінгвістичні змінні, виконувати операції над нечіткими 
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множинами. Застосуванню виключно експертних оцінок властивий надмірний 

вплив суб’єктивного чинника. Нечітка логіка – єдиний інструмент із 

математичною реалізацією, що враховує експертну інформацію, одночасно 

мінімізуючи суб’єктивність кінцевих результатів.    

Е) Існує обов’язкова вимога щодо налаштування параметрів моделі на 

реальних статистичних показниках із застосуванням алгоритмів математичної 

оптимізації.  

Є) Візуальна видимість (“прозорість”) архітектури нейро-нечіткої моделі, 

що дає можливість змістовної інтерпретації. 

Ж) Відсутність вимог до обмеження розмірності системи. 

До об’єктивних недоліків моделювання на основі нечіткої логіки слід 

віднести такі аспекти: 

- відсутня стандартна методика вибору архітектури нечітких систем; 

- існує проблема відбору адекватної сукупності визначальних факторів 

впливу на результуючу змінну; 

- виникає потреба залучення фахівців при програмній реалізації моделі; 

- неможливість застосування математичного аналізу класичними методами 

бінарної логіки; 

- неможливість економічної інтерпретації окремих показників моделі 

(характерно для методу Сугено). 

- попередня підготовка (передобробка) експериментальних даних є досить 

трудомістким процесом.        

Ефективність моделей на основі нечіткої логіки суттєво зростає, якщо їх 

застосовувати одночасно у взаємодії із технологіями штучних нейронних мереж. 

При цьому можливе досягнення синергетичного ефекту за рахунок притаманної 

здатності нейронних мереж до “навчання” на фактичних даних. Якщо в моделях, 

які базуються на нечіткій логіці, використовується квазіархітектура нейронних 

мереж для встановлення взаємозв’язків між вхідними змінними та результуючою, 

а також застосовується оптимізація окремих параметрів спецалгоритмами, то такі 

системи фактично є гібридними нейро-нечіткими моделями (ННМ). Вони 
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інтерпретуються як паралельно розподілені нечіткі системи, або як нейронні 

системи з нечіткими параметрами. Подібний синтез дозволяє поєднати 

властивості адаптивності і робасності нейронних мереж із логічністю та 

універсальністю нечіткої логіки.  

Нейро-нечіткі технології загалом являють собою універсальний механізм 

апроксимації, який може успішно застосовуватися для вирішення широкого 

спектру економічних задач. Причому теоретичні основи для такого підходу 

досить чіткі та точні завдяки математичним доведенням. При дослідженні 

взаємозв’язку між теоріями нечіткої логіки та нейронних мереж Б. Коско була 

доведена фундаментальна FAT-теорема (Fuzzy Approximation Theorem), згідно 

якої будь-яка математична система може бути апроксимована іншою системою, 

що базується на нечіткій логіці [363]. Цим самим було підтверджено повноту 

теорії нечіткої логіки, внаслідок чого спрощується процес налаштування моделі: 

на відміну від класичних нейромереж немає потреби проводити додаткові 

дослідження щодо визначення кількості внутрішніх шарів та числа нейронів.  

Подальші емпіричні дослідження прикладного характеру, що реалізовані як 

на світовому рівні, так і в сучасних умовах економіки України, підтвердили 

високу адекватність ННМ порівняно із іншими альтернативними методами [138, 

с. 38-39]. Проте гібридне моделювання на основі технологій нечіткої логіки 

стосовно оцінювання обсягів тінізації економіки фактично не здійснювалося 

(подібне дослідження було реалізоване М. Флейчук: нечітка логіка 

застосовувалася для визначення приросту обсягів ВВП як результуючої змінної, 

де в т.ч. використовувалися рівень тінізації економіки та індекс сприйняття 

корупції в якості предикатів [299, с. 223]). 

В додатку А наведено основні фахові поняття, що використовуються при 

моделюванні на основі нечіткої логіки. 

Здійснення розрахунків в математичному апараті нечіткої логіки базується 

на застосуванні спеціальних функцій належності, з яких в експериментальних 

дослідженнях найчастіше використовуються квазідзвоноподібна та трапецевидна. 

Причому в економіко-математичному моделюванні застосовуюється переважно 
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квазідзвоноподібна функція належності за рахунок переваг її зручності, 

універсальності та відносної простоти: визначається лише двома параметрами 

(“b” і “с”), оптимізація яких інтегрується з алгоритмами налаштування нейронних 

мереж. Важливою особливістю цієї функції є також асимптотичне спадання до 

нуля, безпосередньо не досягаючи його, що при нейро-нечіткому моделюванні 

узгоджується із поняттям “природний” рівень тіньової економіки.   

Вираження квазідзвоноподібної функції належності в аналітичній формі 

задається такою формулою [181, с. 50]: 
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де )( xμT  – ступінь належності змінної “X” до нечіткої множини; 

bT – координата максимуму функції ( 1)( bT );  

сT – коефіцієнт концентрації, який характеризує “розтяги-стиснення” 

графіка функції належності; 

X – кількісне значення вхідної змінної; 

T – нечіткий терм лінгвістичної змінної. 
 

 
Рис. 3.2. Функція належності у вигляді квазідзвоноподібної форми. 

 

Форма вираження трапецеподібної функції належності задається формулою 

[181, с. 50]: 
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,                                                 (3.14) 

де a, b, c, d – порогові координати, що характеризують ступені належності 

трьох термів (для прикладу – “легкий”, “середній” та “важкий”). 

 
Рис. 3.3. Функція належності у вигляді трапецеподібної форми. 

 

Нейро-нечітке моделювання, за допомогою якого можливо здійснити 

оцінювання обсягів тіньової економіки, складається з двох етапів: генерування та 

налаштування. 

1) Генерування ННМ. 

Важливо зауважити, що на початковому етапі генерації ННМ необхідно 

зробити вибір щодо чисельності вхідних змінних. При цьому збільшення кількості 

вхідних параметрів, які обумовлюють її характеристику, призводить до 

надмірного зростання складності всієї системи. Як наслідок – можливе 

виникненню двох різноспрямованих ефектів: між ефективністю та робастністю, 

складністю та точністю. 

А) Згідно теорії систем висока ефективність може поєднуватися із досить 

низькою робастністю (стійкістю до суттєвих зовнішніх впливів). В умовах 

невизначеності, притаманної функціонуванню тіньової економіки, чим більша 

ефективність моделі, тим нижча її робастність. Ця проблема спричинена не 

відсталістю, а саме розвитком системи. 
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Б) В міру зростання складності моделі здатність формулювати точні 

твердження знижується до певного порогового рівня, за межами якого точність та 

складність фактично стають взаємовиключними характеристиками. Тобто 

практично завжди існує критичний рівень точності, перевищення якого 

позбавлене сенсу. Наведена закономірність особливо актуальна для ННМ, де 

вхідні змінні, які задані якісно у лінгвістичній формі, апріорі неможливо точно 

виміряти. 

Визнаючи існування вищезазначених ефектів, Л. Заде сформулював базовий 

принцип несумісності суттєвої складності та високої точності: “складність 

системи і точність, з якою її можна аналізувати, оберненопропорційні” [64, с. 10]. 

Тобто у випадку застосування нечітких технологій слід намагатися дотримуватися 

збалансованості між ефективністю, складністю та робастністю системи. Тому при 

моделюванні оцінки обсягів тіньової економіки доцільно включати в імітаційно-

адаптивну ННМ лише найбільш значимі фактори впливу, що знижує складність та 

точність системи, але одночасно підвищує її стійкість. 

Початковий етап безпосереднього генерування ННМ розпочинається із 

процедури фазифікації (fuzzification) – перетворення кількісних значень вхідних 

змінних у лінгвістичні терми, з якими можливе оперування як із якісними 

показниками [414]. 

Надалі необхідно сформувати попередню структуру нечіткої бази знань 

(БЗ), що складається з набору лінгвістичних правил у формі “ЯКЩО – ТОДІ”, які 

відображають логіку взаємозв’язку між вхідними детермінантами та 

результуючою змінною. Сукупність лінгвістичних правил формується шляхом 

комбінування заданих термів пояснюючих змінних (найчастіше – в кількості 3 чи 

5) експертом із предметної галузі знань, або автоматично із допомогою 

спеціальних програм. Генерація БЗ базується на передумові, що початкові 

величини вхідних змінних та орієнтовні градації вихідного стану об’єкта 

дослідження – тіньової економіки, – є відомими.  

Початковий синтез БЗ ННМ, як правило, реалізується за методами Мамдані, 

або Сугено. 
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Вчені Такагі та Сугено запропонували адаптивну нейро-нечітку систему 

моделювання без необхідності залучення експертних знань [403]. Суть цього 

методу полягає в автоматичній екстракції із баз даних закономірностей, які 

формулюються як асоціативні правила БЗ у вигляді лінгвістичних висловлювань 

за результатами статистичних спостережень. При цьому за допомогою 

спеціальних алгоритмів відбувається охоплення всіх можливих комбінацій 

логічних правил БЗ, що складаються із лінгвістичних термів усіх вхідних 

предикатів, які відповідатимуть кожному з термів результуючої змінної. На 

відміну від методу Мамдані, нечіткий логічний висновок за кожним правилом БЗ 

типу Сугено представлено не у вигляді лінгвістичного терму, а функціональними 

залежностями (найчастіше – у вигляді лінійної функції) від кількісних значень 

вхідних змінних. Необхідно зауважити, що лінійні коефіцієнти при обчисленні 

вихідної змінної у методі Сугено не мають економічної інтерпретації та подібні 

лише за формою представлення із коефіцієнтами еластичності лінійної регресії. В 

табл. 3.1 наведено загальний вигляд бази знань ННМ Сугено. 

Таблиця 3.1   

Загальний вигляд нечіткої бази знань типу Сугено 
Номер 
вхідної 

комбінації 

Вхідні змінні Результуюча змінна 

X1 X2 … Xi … Xn У 
1 1

1t  
1
2t  

1
it  

1
nt  ),...,( 211 nxxxf  

2 2
1t  

2
2t  

2
it  

2
nt  ),...,( 212 nxxxf  

… 
 

… … … … … 

K 
kt1  

kt2  k
it  

k
nt  ),...,( 21 nk xxxf  

 

Відповідно k
it – лінгвістична оцінка показника Xi у рядку K бази знань, яка 

вибирається із терм-множини Ti, для i = 1,n відповідної вхідної змінної. Кожен 

рядок табл. 3.2 є сукупністю термів вхідних детермінант, віднесену експертом до 

одного з можливих лінгвістичних значень результативної змінної. Отже, БЗ ННМ 

типу Сугено за формою представлення є гібридною: її лінгвістичні правила задані 
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нечітко у вигляді комбінації термів, а логічне виведення – у вигляді лінійної 

функції.  

Загалом ННМ типу Сугено може інтерпретуватися як особлива модифікація 

нейронних мереж прямого поширення. Відповідно для налаштування ННМ 

Сугено можуть застосовуватися спеціальні алгоритми оптимізації параметрів 

класичних нейронних моделей. 

В моделі Мамдані взаємозв’язок між вхідними детермінантами та 

результуючою змінною визначається повністю нечіткою БЗ: як вхідні предикати, 

так і результуюча змінна мають нечіткий характер у вигляді лінгвістичних 

висловлювань. На відміну від моделі Сугено альтернативна методика Мамдані 

полягає у формуванні нечіткої БЗ експертом “вручну”, що вносить у цей процес 

відповідні складнощі та незначну частку суб’єктивізму [367].  

Всі лінгвістичні терми БЗ є елементами нечіткої множини із ступенями 

належності заданими відповідною функцією. Терми логічних правил БЗ 

підлягають чіткій впорядкованості, яка не дозволяє під час оптимізації моделі 

порушити їхню ієрархічність. На лінгвістичні терми БЗ типу Мамдані 

накладаються обов’язкові обмеження: 

а) для будь-якого терма вхідного фактора має бути хоча б одне логічне 

правило, в якому цей терм використовується в якості передумови;  

б) існує хоча б одне правило для кожного лінгвістичного терма 

результуючої змінної. 

У випадку недотримання зазначених обмежень сукупність логічних правил 

нечіткої БЗ буде неповною. Після завершення формування БЗ необхідно 

здійснити верифікацію щодо наявності логічних правил, які за однакових 

складових, мають різні нечіткі виведення результуючої змінної. У цьому випадку 

для уникнення суперечностей необхідно внести в структуру БЗ відповідні 

корегування. 

В нечітку БЗ типу Мамдані в якості додаткових елементів налаштування 

можуть бути введені окремі ваги для кожного логічного правила – коефіцієнти з 

інтервалу (0; 1). Вони є додатковим параметром, який дозволяє більш точно 
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реалізувати оптимізацію моделі. Ваги правил БЗ відображають диференціацію 

ступенів упевненості експерта за кожним сформованим ним нечітким правилом. 

В табл. 3.2 подано загальні відмінності між моделями типу Мамдані та 

Сугено.  

Таблиця 3.2 

Відмінності моделей типу Мамдані та Сугено 
№ 
з/п 

Характерна 
ознака 

Модель типу Мамдані Модель типу Сугено 

1 Формат бази 
знань 

Нечіткий: лінгвістичні 
правила та логічне виведення 
задані термами. 

Гібридний: нечіткі лінгвістичні 
правила та чітка лінійна функція 
виведення. 

2 Спосіб реалізації 

“Вручну” у формі експертних 
лінгвістичних висловлювань із 
врахуванням статистичних 
даних. 

Автоматична екстракція 
закономірностей програмними 
засобами на основі статистичних 
даних часових рядів. 

3 Вагові 
коефіцієнти 

Можуть застосовуватися як 
додатковий параметр 
налаштування та оптимізації. 

Не застосовуються, оскільки 
розрахунок результуючої змінної 
включає коефіцієнти лінійної функції 
виведення. 

4 Процедура 
дефазифікації 

За методом “центра ваги”. За методом зваженої середньої 
величини. 

Джерело: складено на основі [28], [138], [145], [249], [278], [321]. 
 

Після завершення процесу генерації БЗ відбувається формування нечіткого 

логічного виведення – апроксимація залежності між вхідними предикатами та 

результуючою змінними на основі лінгвістичних правил та операцій над 

нечіткими множинами.  

Для оперування із ступенями належності визначені базові логічні операції, 

основними з яких є перетин та об’єднання нечітких множин: 

- перетин нечітких множин – логічна операція “ТА”, яка реалізується 

математичною операцією пошуку мінімального ступеня належності [278]: 
 

 (х1)   (х2) = min [ (х1),  (х2)],                                     (3.15)      

де " " означає лінгвістичні висловлювання “та”; 

 

- об’єднання нечітких множин – логічна операція “АБО”, яка реалізується 

математичною операцією пошуку максимального ступеня належності: 
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 (х1)   (х2) = max [ (х1),  (х2)],                                    (3.16)      

де “ ” – означає лінгвістичні висловлювання “або” для нечітких логічних 

операцій терм-множин. 

 

Тобто, спочатку відбувається пошук мінімальних значень функцій 

належності серед усіх вхідних змінних за допомогою логічних операцій перетину 

множин (нечітке “ТА”). Кінцеве визначення терма результуючої змінної “У” 

обирається за правилом максимума виходу функцій належності з усіх 

лінгвістичних правил бази знань (нечітке “АБО”). Математично формалізація має 

таку форму [278]: 

У = arg max [ Tμ (Xi, ..., Xn)] ,                                       (3.17) 

 

де У – терм результуючої змінної; 
Tμ – ступінь належності відповідного терма; 

Xi – вхідні змінні;  

n – кількість вхідних змінних. 

 

Ступінь належності результуючої змінної може визначатися 

спецпрограмними засобами графічно за висотою перетину нечітких множин 

(допустима верхня межа ступеня належності становить 1 для нормальних 

нечітких множин) [145]. 

Етап генерування ННМ завершується процесом дефазифікації 

(defuzzification) – зворотнім перетворенням нечітко визначеної лінгвістичної 

оцінки результуючої змінної у чітке чисельне значення. Ця процедура важлива 

для кількісної інтерпретації лінгвістичних термів. Дефазифікація в нечіткій логіці 

подібна до пошуку характеристик медіани чи моди випадкових величин в теорії 

ймовірності. При цьому можливий вибір різних методик дефазифікації залежно 

від ставлення дослідника до отриманого результату. Самим простим методом 

дефазифікації є вибір чіткого числа з максимальним ступенем належності нечіткої 
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множини, але його застосування можливе виключно для функцій з одним 

екстремумом. На практиці домінують такі методи дефазифікації: 

а) пошук центра ваги фігури (centroid), обмеженої осями координат та 

графіком функцій належності об’єднаних нечітких множин (дефазифікація для 

моделі Мамдані). Математична формалізація методу центра ваги реалізується за 

такою формулою [414, с. 212]: 

dy(y)μ

dy(y)y μ

=y
y

y

y

y

y

y





~

~

,                                              (3.18) 

де “У” – чітке значення результуючої вихідної змінної, що відповідає 

вектору вхідних факторів “X”; 

де  y,y  – інтервал можливих значень результуючої змінної “У”; 

y~ – нечітка множина.  

 

На практиці метод центра ваги реалізується графічно прикладними 

програмними засобами. 

б) за зваженим середнім значенням (дефазифікація для моделі Сугено). 

На рис. 3.4 наведена типова структура нечіткої моделі, яка утворюється у 

процесі генерування ННМ за її базовими складовими: 
 

 
Рис. 3.4. Типова структура нечіткої моделі [98, с. 69]. 

  Фазифікатор Дефазифікатор 

Функції 
належності 

База знань 

Нечітке 
логічне 

виведення 
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Загалом чітке значення результуючої змінної залежить від низки параметрів 

структури ННМ: чисельності термів та лінгвістичних правил БЗ, вагових 

коефіцієнтів, виду функцій належності, реалізації логічних операцій та методу 

дефазифікації. 

Програмна реалізація оцінки обсягів тіньової економіки із застосуванням 

нейро-нечітких технологій доцільна в надбудові одного із найбільш поширених 

системних комплексів: Matlab – “Fuzzy Logic Toolbox”. 

2) Налаштування параметрів моделі. 

Цей етап реалізується з метою суттєвого покращення описової здатності 

ННМ шляхом її адаптації відповідно до реальних умов функціонування тіньової 

економіки. Одночасно необхідно зауважити, що налаштування нечітких моделей 

типу Мамдані є необов’язковим, оскільки вони здатні коректно ідентифікувати 

систему навіть без “навчання” на фактичних даних, базуючись лише на 

сформованих комбінаціях логічних правил та попередньо визначених параметрах 

функцій належності [137, с. 78]. Проте для отримання більш точних результатів 

бажано реалізовувати процес “навчання”, оскільки загальна якість моделі суттєво 

покращиться.  

У загальному випадку налаштування моделей на нечіткій логіці 

здійснюється шляхом підбору оптимальних параметрів функцій належності всіх 

термів для кожного логічного правила БЗ, які мінімізують відхилення 

експериментальних результатів нейро-нечіткої апроксимації із фактичними 

статистичними даними на всій часовій вибірці [138, с. 129]. В якості критерія 

мінімізації похибки може бути обраний стандартний показник – 

середньоквадратичне відхилення. 

Адекватне налаштування моделі на нечіткій логіці можливо забезпечити за 

рахунок застосування алгоритмів оптимізації нейронних мереж. Загалом 

спроможність використання певного алгоритму залежить від вибору функції 

належності. Зокрема, градієнтні методи оптимізації підходять тільки для функцій, 

які мають похідні на всій області визначення [138, с. 122]. Найбільш поширеним 

алгоритмом оптимізації, який був спеціально розроблений для налаштування 
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персептронів та може бути застосований для нечітких моделей із квазіподібною 

функцією належності, є алгоритм зворотного поширення похибки (Back-

Propagation Errors) [386]. Сутність “навчання” нечіткої моделі полягає у 

встановленні оптимальних параметрів констант “b” і “с” функцій належності 

кожного терму для всіх змінних “Х” та “У” (при відсутності вагових коефіцієнтів 

логічних правил). “Навчання” ННМ на реальних статистичних даних дозволяє 

відокремити некоректні логічні правила та уникнути дублювання однакових 

комбінацій, що відповідають різним лінгвістичним термам результуючої змінної.  

При перевищенні обсягу статистичної вибірки над кількістю параметрів 

налаштування в більш ніж три рази настає пороговий ефект, за якого подальша 

точність ідентифікації ННМ не поліпшується. В цьому випадку для нечітких 

моделей типу Сугено може проявлятися також класичний ефект, притаманний 

нейронним мережам – “перенавчання” чи абсолютно точне відтворення 

початкових даних, що невластиво для тіньової економіки як об’єкта дослідження. 

Пошук оптимальної структури для будь-якої нечіткої моделі – досить 

проблематичне завдання навіть при використанні незначної кількості термів 

нечіткої множини та параметрів функцій належності. Водночас мають бути 

обов’язково відомі окремі початкові елементи ННМ: 

- перелік лінгвістичних термів (для вхідних змінних оптимально не більше 

трьох), чисельність яких не змінюється у процесі “навчання”;  

- незмінна структура БЗ та правил нечіткого логічного виведення; 

- вид функції належності. 

Як показують результати емпіричного експериментування для навчальних 

вибірок невеликих обсягів якість ідентифікації вища для моделей типу Мамдані 

[135; 320]. Це пояснюється тим, що початково згенерована нечітка модель 

базується на експертних знаннях, які враховують основні закономірності між 

вхідними детермінантами та результуючою змінною, виявлені внаслідок 

попереднього теоретичного аналізу. За наявності значної кількості статистичних 

спостережень навчальна вибірка матиме досить суттєвий обсяг; в цьому разі 

точність ідентифікації моделі типу Сугено буде вищою порівняно із Мамдані. 
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Однак, після завершення процесу “навчання” модель Мамдані залишається 

доступною для змістовної інтерпретації лінгвістичними термами із інтуїтивно 

зрозумілою процедурою нечіткого логічного висновку. Для моделей типу Сугено, 

внаслідок автоматичної екстракції нечітких правил із початкових статистичних 

даних, існує характерна проблема – можливість економічної інтерпретації 

параметрів моделі а також пояснення логічного виведення суттєво ускладнені. На 

відміну від моделі Мамдані правила БЗ типу Сугено, насамперед, недостатньо 

інформативні, не володіють властивостями прозорості та зрозумілі переважно з 

математичного погляду. Як наслідок – для фахівця в економічній сфері частково 

втрачається розуміння принципів функціонування прогностичної системи, що 

призводить до ускладнення при її налаштуванні. Отже, для завдань, пріоритетом 

яких є точність ідентифікації, більш доцільно застосовувати ННМ Сугено; 

відповідно у тих випадках, де більш важливі змістовні пояснення та 

обгрунтування отриманих результатів, нечіткі моделі типу Мамдані матимуть 

відносну перевагу. 

Отже, використання нечітких технологій дає можливість здійснювати 

моделювання фактично будь-яких різнотипних систем та дозволяє вирішувати 

завдання, які не реалізуються іншими математичними методами. 

Моделювання на основі нечіткої логіки 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 із врахуванням експертних знань у предметній області. 

Нечіткі моделі є імітаційними системами, адаптованими до мінливих 

економічних умов, що не потребують дотримання гіпотези “нормального” 

розподілу, стаціонарності досліджуваних процесів та незмінності зовнішнього 

середовища. Інструментарій нечіткої логіки – зручний засіб формалізації 

каузальних зв’язків між пояснюючими детермінантами та залежними змінними у 
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вигляді описових правил бази знань, представленої у лінгвістичній формі. Однією 

із найбільш важливих характеристик нечітких моделей є можливість змістовної 

інтерпретації закономірностей у термінах логічних правил виду “якщо – тоді”. 

Математичні моделі на основі нечіткої логіки дозволяють проводити 

обгрунтований аналіз, оцінку та прогнозування агрегованих показників на 

макроекономічному рівні. 

З метою отримання додаткових переваг за рахунок синергетичного ефекту 

нечіткі системи доцільно поєднувати із окремими елементами нейронних мереж. 

Нечіткі моделі типу Мамдані є більш відкритими та змістовно зрозумілими 

порівняно із гібридними нейро-нечіткими моделями Сугено, але мають меншу 

точність обчислення. Нечіткі моделі генерують наближені результати із 

прийнятною точністю та є ефективним методом відображення нелінійних 

залежностей у складних системах. 

Загалом, нечіткі технології моделювання – перспективний та ефективний 

інструмент, що дозволяє оцінювати та прогнозувати рівень тінізації економіки, 

тому його необхідно розглядати як елемент загального механізму детінізації. 
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Висновки до розділу 3 

 

Тіньова економіка може вивчатися як одна із компонент наукової 

компаративістики. У процесі оцінювання тінізації економіки найбільші проблеми 

мають не стільки методологічне, скільки 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, ніж взагалі нехтувати фактом 

існування тіньової економічної діяльності. 

На макрорівні для розрахунку обсягів поширення тіньової економіки 

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 із методами мікрорівня. 

Ідеальних методів розрахунку обсягів тінізації економіки не існує, оскільки 

кожен із них має власні переваги та недоліки. Методам макроекономічного рівня 

притаманна суттєва багатогранність та різнотипність існуючих методик та 

підходів. Зокрема, монетарний підхід може застосовуватися лише за умови 

розвинутих грошових відносин у країні; методи, що грунтуються на аналізі ринку 

праці характеризуються часовим лагом між настанням подій та їх виміром; у свою 

чергу ресурсний метод коректно застосовується тільки у виробничій сфері.  

Загалом макроекономічним методам властиві такі спільні недоліки: 

- методики виміру масштабів тіньової 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 базується на домінуванні одного чи кількох 

показників; 
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- не зазначається розподіл за галузевою ознакою та окремими регіонами. 

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 тіньової 

економіки 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. Відповідно всі оцінки необхідно 

сприймати як результат допустимих розрахунків у фіксованій системі прийнятих 

припущень та методологічних передумов. 

Вибір адекватних методів оцінювання масштабів тінізації економіки 

обумовлений національною специфікою країни, метою дослідження та залежить 

від конкретної ситуації. 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 масштаби тінізації. 

Різноманітні оцінки, як правило, базуються на наданні переваги одним 

показникам та нехтуванні других, на прихильності до певного методу та 

ігноруванні інших. Відповідно критичний аналіз методів оцінювання обсягів 

тіньової економіки свідчить про доцільність та необхідність їхнього комбінування 

та комплексного застосування. Такий підхід є найбільш прийнятним з огляду 

охоплення різних взаємодоповнюючих секторів тіньової діяльності, дозволяє 

підтвердити або спростувати висунуті гіпотези та приймати адекватні рішення 

щодо детінізації економіки.  

В якості компромісного варіанту для умов національної економіки можливо 

застосовувати комплексне поєднання таких методів оцінювання рівня тінізації: 

моделювання, монетарні методи (для коректних порівнянь на міжнародному 

рівні) та методику інтегрального оцінювання МЕРТ України (за умови 

виключення методу збитковості). 
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Перспективний та ефективний засіб оцінки обсягів тінізації економіки, її 

динаміки та прогнозування – макрометод моделювання із застосуванням нечіткої 

логіки. Використання нечітких технологій дає можливість здійснювати 

моделювання фактично будь-яких різнотипних систем та дозволяє вирішувати 

завдання, які не реалізуються іншими математичними методами. Моделювання на 

основі нечіткої логіки 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 із врахуванням експертних 

знань у предметній області. 

Нечіткі моделі є імітаційними системами, адаптованими до мінливих 

економічних умов, що не потребують дотримання гіпотези “нормального” 

розподілу, стаціонарності досліджуваних процесів та незмінності зовнішнього 

середовища. Інструментарій нечіткої логіки – зручний засіб формалізації 

каузальних зв’язків між пояснюючими детермінантами та залежними змінними у 

вигляді описових правил бази знань, представленої у лінгвістичній формі.  

З метою отримання додаткових переваг за рахунок синергетичного ефекту 

нечіткі системи доцільно поєднувати із окремими елементами нейронних мереж. 

Нечіткі моделі типу Мамдані є більш відкритими та змістовно зрозумілими 

порівняно із гібридними нейро-нечіткими моделями Сугено, але мають меншу 

точність обчислення. Загалом нечіткі моделі генерують наближені результати із 

прийнятною точністю та є ефективним методом відображення нелінійних 

залежностей у складних системах. 

Отже, слід зробити висновок, що моделювання на основі нечіткої логіки 

дозволяє проводити аналіз, оцінку та прогнозування агрегованих показників на 

макроекономічному рівні. Тому нечіткі технології моделювання необхідно 

розглядати як елемент загального механізму детінізації економіки. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [212; 

218; 220; 222; 223; 380; 381]. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

4.1. Аналіз чинників тінізації економіки 

 

Проаналізуємо взаємозв’язок міжнародних рейтингів країн як індикаторів, 

що опосередковано відображають вплив різнобічних детермінант на рівень 

тінізації національної економіки. Дослідження тісноти взаємозв’язку та характеру 

залежностей здійснимо порівняльним методом. Для цього скористаємося даними 

Ф. Шнайдера щодо вибірки країн, які мають відносно значний рівень тінізації 

економіки.  

Таблиця 4.1 

Взаємозв’язок обсягів тіньової економіки  

та основних міжнародних рейтингів країн, 2017 р. 

№ 
з/п 

 
 
 

Країна 

 
 

Обсяги 
тіньової 

економіки, % 

Місце в рейтингу 
Умови ведення 
бізнесу (“Doing 
Вusiness”) 

Індекс 
сприйняття 
корупції 
(Transparency 
International: 
“CPI”) 

Індекс 
економічної 
свободи  
(“Heritage 
Foundation”) 
 

1 Болгарія 29,6 50 71 47 
2 Естонія 24,6 12 21 6 
3 Італія 19,8 46 54 79 
4 Кіпр 23,6 53 42 48 
5 Латвія  21,3 19 40 20 
6 Литва  23,8 16 38 16 
7 Мальта 23,6 84 46 50 
8 Польща 22,2 27 36 45 
9 Румунія 26,3 45 59 39 

10 Словенія 22,4 37 34 97 
11 Туреччина 27,2 60 81 60 
12 Угорщина 22,4 48 66 56 
13 Україна 47,1 76 130 166 
14 Хорватія 26,5 51 57 95 

Коефіцієнт 
кореляції 

Х 0,5 0,9 0,7 

Джерело: сформовано автором за даними Ф. Шнайдера, Світового банку та провідних 
міжнародних організацій “Heritage Foundation” і “Transparency International” [173; 174; 175; 392, 
с. 18; 393, с. 17]. 
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Оскільки масштаби тінізації на макрорівні залежать від розвитку офіційної 

економіки, використаємо також ключові міжнародні рейтинги держав: 

регуляторні умови ведення бізнесу “Doing Вusiness”, індекс сприйняття корупції 

організації “Transparency International” (“CPI”) та індекс економічної свободи 

організації “Heritage Foundation”. Взаємозв’язок міжнародних рейтингів та 

найбільш тінізованих європейських держав і України подано в табл. 4.1.  

Із табл. 4.1 видно, що на світовому рівні чітко простежується прямий 

взаємозв’язок між обсягами тінізації країн та індексами сприйняття корупції і 

економічної свободи – коефіцієнт кореляції Пірсона відповідно становить 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.  

Рейтинг “Doing Вusiness” формується Світовим банком та за своєю сутністю 

відображає, насамперед, ефективність регуляторних механізмів розвитку 

національної економіки певної країни. Рейтинг спрямований на оцінювання умов 

функціонування підприємницького середовища у приватному секторі економіки. 

Загалом методологія “Doing Вusiness” для дослідження процесів тінізації є 

адекватною, оскільки зосереджується переважно на суб’єктах малого і середнього 

підприємництва, які значною мірою здійснюють свою діяльність приховано. 

Світовий банк враховує реально існуючі практики, однак при формуванні 

рейтингу використовується інформація легального походження щодо необхідних 

формальних процедур.  

На рис. 4.1 наведено місце України в рейтингу “Doing Вusiness” протягом 

2007-2017 рр. порівняно із динамікою рівня тінізації економіки України. 

Оскільки зазначений рейтинг номінально формується Світовим банком із 

однорічним випередженням, то для коректного співставлення однакових періодів 

відповідний графік на рис. 4.1 фактично зміщено на 1 рік (наприклад, за 2017 р. 
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відображено місце в рейтингу України відповідно до індексу “Doing Вusiness-

2018”, який формально охоплює ретроспективний період дослідження 

попереднього року). 
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Рис. 4.1. Місце України в рейтингу “Doing Вusiness” та динаміка рівня  

тінізації економіки (%). 
Джерело: сформовано автором за даними Світового банку та досліджень  

МЕРТ України [62; 173; 281]. 
 

Із графіків на рис. 4.1 не можна зробити однозначний висновок про те, що 

чим кращі умови для ведення підприємницької діяльності, тим нижчі обсяги 

тінізації економіки України, яка загалом відноситься до держав із незадовільними 

умовами функціонування бізнес-середовища. Відповідно до рейтингу “Doing 

Вusiness” станом на кінець 2017 року Україна займає 76 місце серед 190 держав 

світу. Навіть позитивні зміни протягом останніх шести років (“+” 76 місць) 

кардинально не покращили загальну позицію в рейтингу України, яка значно 

поступається таким країнам, як Білорусія, Росія, Молдова (із європейських країн 

нижчий рейтинг має лише Мальта), залишаючись державою із критично високим 

рівнем тінізації національної економіки: 32 % на кінець 2017 року згідно даних 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі (47 % за останніми 

дослідженнями Ф. Шнайдера [393, с. 6]). Необхідно зауважити, що певний 

прогрес у рейтингу частково відбувся завдяки методологічним змінам Світового 
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банку, зокрема за рахунок збільшення кількості показників у сфері 

оподаткування. 

Загалом інтегрований рейтинг “Doing Вusiness” формується за десятьма 

вузькоспеціалізованими компонентами, які приблизно в однаковій мірі 

відображають співвідношення двох важливих частин: положення законодавства 

та практику його застосування. На рис. 4.2 наведено рейтинг України за окремими 

складовими “Doing Вusiness”.  
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Рис. 4.2. Рейтинг України “Doing Вusiness-2018” за окремими складовими, місце. 

Джерело: сформовано автором за даними Світового банку [173]. 

 

Із рис. 4.2 видно, що проблемними для нашої країни залишаються майже всі 

оцінювані компоненти рейтингу. Виключення становлять правила отримання 

кредитів та дозвільні умови у сфері будівництва, за якими Україна знаходиться 

серед лідерів дерегуляції – відповідно 29 та 35 місця. Відносно високе місце в 

рейтингу за останньою складовою було обумовлене змінами дозвільних процедур 

в напрямку їх спрощення, зменшенням пайової участі в розвитку інфраструктури 

та вартості послуг технагляду. Одночасно високі позиції за індикатором 
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“отримання кредиту”, насамперед, визначені відносно ліберальним 

законодавством стосовно аспекту регулювання застав; проте рейтинг не враховує 

величину кредитної ставки, яка в Україні є однією із найбільших серед 

європейських держав. 

Протягом останніх шести років найбільшого прогресу було досягнуто за 

компонентами “оподаткування” (“+” 138 місць) та “реєстрація власності” (“+” 102 

місця). Позитивна динаміка щодо реєстрації власності обумовлена відкриттям 

майнових реєстрів та іншої інформації. Покращення за складовою 

“оподаткування” відбулося переважно за рахунок зменшення кількості податків 

та уніфікацією ЄСВ із одночасним зниженням базової ставки. Оскільки податкове 

навантаження є однією із фундаментальних детермінант тінізації економіки та 

принципово важливою компонентою для підприємницького середовища, складова 

“оподаткування” потребує окремого аналізу та оцінки. Хоча “оподаткування” 

залишається частиною загального рейтингу “Doing Вusiness”, доцільність цієї 

компоненти, як рівноцінної з іншими, є сумнівною. 

Найбільш проблемними для України залишаються три складові, за якими 

низькі показники рейтингу або суттєво не змінюються тривалий період, або 

погіршуються: міжнародна торгівля, підключення до енергомереж та вирішення 

проблем із банкрутством суб’єктів господарювання. 

Узагальнюючи, варто виокремити таку тенденцію: за компонентами, які 

відносяться до законодавчої частини, Україна має вищі позиції в рейтингу “Doing 

Вusiness”, оскільки нормативні умови та правила легше реформувати. Стосовно 

практики імплементації законодавства, яка визначає умови реальних бізнес-

процесів, то ситуація оцінюється порівняно низькими місцями в рейтингу. При 

цьому безпосередній вплив регуляторних механізмів розвитку підприємництва у 

приватному секторі на рівень тіньової економіки України аналітично не 

підтверджується. Цей факт пояснюється скоріше окремими недоліками 

методології формування рейтингу “умови ведення бізнесу”. Однак, “Doing 

Вusiness” є універсальним загальновизнаним інструментом оцінювання умов 
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функціонування підприємницької діяльності в різних країнах світу, а тому 

залишається досить важливим індикатором і для України. 

Очевидно, що оціночні компоненти рейтингу “Doing Вusiness” не можуть 

повністю відображати всі існуючі реалії та національну специфіку. Також 

ігнорується актуальний для таких держав як Україна корупційний чинник, який є 

одним із ключових детермінант тінізації економіки. Окрім того, при розрахунку 

загального агрегованого показника вважається, що 10 його складових мають 

рівноцінну вагу. Вплив будь-якої компоненти може бути більшим за інші, 

причому такі співвідношення є нестійкими та можуть змінюватися залежно від 

різних умов. Тому, необхідно застосовувати лише комплексний вплив різнобічних 

чинників, які взаємодоповнюють один одного. Для цього проаналізуємо також 

можливий взаємозв’язок між обсягами тінізації економіки різних країн з іншими 

рейтингами міжнародного рівня за індексами економічної свободи організації 

“Heritage Foundation” та сприйняття корупції “Transparency International: СPI”. 

Індекс економічної свободи оцінює такі компоненти: верховенство права,  

урядові обмеження, регуляторна ефективність та відкритість ринків. Загалом він 

визначається як середнє значення із 12 рівнозначимих індексів, кожен з яких 

оцінюється за стобальною шкалою, що відповідає максимально можливому рівню 

свободи. Згідно із цим інтегральним індексом формується рейтинг країн, що 

поділяються на групи за такими показниками: “невільні” – 0-49,9 балів; “в 

основному невільні” – 50-59,9; “помірно вільні” – 60-69,9; “в основному вільні” – 

70-79,9; “вільні” – 80-100 балів.  

На рис. 4.3 подано графічне відображення взаємозв’язку масштабів тінізації 

економіки порівняно із індексом економічної свободи на прикладі вибірки із 32 

країн. Коефіцієнт парної кореляції, який характеризує тісноту взаємозв’язку між 

показниками рівня тінізації та індексів економічної свободи країн становить 

“-” 0,7, що статистично підтверджує наявний взаємозв’язок: чим більша кількість 

балів, тим нижчий рівень тінізації економіки. 
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Рис. 4.3. Залежність обсягів тінізації економіки (%) від показників індексу 

економічної свободи 2017 року (бали). 
Джерело: сформовано автором за даними організації “Heritage Foundation”  

та досліджень Ф. Шнайдера [174; 392, с. 18]. 

 

На рис. 4.4 наведено динаміку рейтингу України за індексом економічної 

свободи та рівня тінізації протягом 2007-2017 рр. 
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Рис. 4.4. Місце України в рейтингу за індексом економічної свободи  

та динаміка рівня тінізації економіки (%), 2007-2017 рр. 
Джерело: сформовано автором за даними організації “Heritage Foundation” 

та досліджень МЕРТ України [62; 174; 281]. 
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Як видно із даних рис. 4.4 Україна за індексом економічної свободи станом 

на кінець 2017 року займає 166 місце із 180 країн світу, що є найгіршою позицією 

в рейтингу за останні 10 років (на 62 позиції нижче Білорусії та на 52 місця гірше 

порівняно із Росією). При цьому на відміну від зазначених країн в цьому рейтингу 

позиції України протягом останніх років перманентно серед аутсайдерів 

(незначно вищі місця за 2007-2008 рр. обумовлені меншою кількістю країн, що 

охоплені статистикою дослідження). Номінально індекс економічної свободи 

України становить 48,1 бала, що відповідає групі країн із “репресивною 

економікою”. Отриманий показник орієнтовно на 20 балів нижчий за середнє 

значення європейських країн та на 14 балів – за середній світовий рівень. Від 

початку ведення рейтингу (1999 р.) лише в 2003-2008 рр. індекс економічної 

свободи України незначно перевищував мінімальний пороговий рівень держав із 

“загалом невільною економікою” (51 – 55,8 бала). 

На рис. 4.5 подано оцінку окремих структурних складових індексу 

економічної свободи України.  
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Рис. 4.5. Рівень України за складовими “Індекс економічної свободи – 

2017”, балів. 
Джерело: сформовано автором за даними організації “Heritage Foundation” [174]. 
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Отже, із даних діаграми 4.5 бачимо, що відносно високі оцінки Україна має 

за фіскальними індексами та “свободи торгівлі” – в межах 78-86 балів із 100 

можливих. На досить низькому рівні оцінено індекс фінансової свободи та дій 

уряду – 29-30 балів; найбільш проблемними складовими тривалий період 

залишаються “судова ефективність” та “свобода інвестицій” (23-25 балів), які 

загалом визначають низьке місце України в загальному рейтингу економічної 

свободи. 

Індекс сприйняття корупції (“CPI”) формується провідною організацією 

“Transparency International” та базується на низці експертних опитувань 

фінансово-правових інституцій міжнародного рівня. В результаті кожна із країн 

цього рейтингу оцінюється за оберненою шкалою: від 100 балів – корупція 

відсутня, до 0 балів – максимальний рівень корупції [175]. На рис. 4.6 

відображено тенденцію взаємозв’язку обсягів тіньової економіки на прикладі 

вибірки із 32 країн (за даними Ф. Шнайдера) порівняно із індексом сприйняття 

корупції. Коефіцієнт парної кореляції становить “–” 0,8, що статистично 

підтверджує тісну позитивну залежність між двома зазначеними показниками.       
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Рис. 4.6. Залежність обсягів тінізації економіки (%) від індексу  

сприйняття корупції (бали). 
Джерело: сформовано автором за даними [175; 392, с. 18]. 
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На рис. 4.7 наведено рівень індексу сприйняття корупції в Україні 

порівняно із обсягами тіньової економіки протягом 2007-2017 рр. 
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Рис. 4.7. Місце України в рейтингу за індексом сприйняття корупції та 

динаміка рівня тінізації економіки України (%), 2007-2017 рр. 
Джерело: сформовано автором за даними [62; 175; 281]. 

 

Станом на кін. 2017 року Україна в рейтингу “CPI” із 30 балами займає 130 

місце серед 180 держав світу. Як видно на графіку (рис. 4.7), протягом 

досліджуваного періоду ситуація суттєво не змінилася – Україна має найнижчий 

рейтинг серед всіх європейських держав. Протягом останніх років наявний 

постійний приріст 1-2 бали, обумовлений наслідками досягнень 2014-2015 рр. 

(впровадження та розширення систем ProZorro, відкриті реєстри власності та 

фінансові бюджети). Проте середній рівень індексу “CPI” країн ЄС залишається 

недосяжним. Це свідчить про загальний незадовільний стан у сфері мінімізації 

корупції, що спричиняє в т.ч. значні масштаби тінізації національної економіки. 

Розглянемо одну із традиційних детермінант тінізації економіки будь-якої 

країни – рівень податкового навантаження. В якості базового індикатора 

використаємо показник “Total Tax Rate”, за яким здійснюється рейтингування 

“Paying Taxes”. В таблиці 4.2 наведено співставлення загального рівня 
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податкового навантаження на підприємства в Україні та європейських держав з 

найбільшими обсягами тіньової економіки. 

Таблиця 4.2 

Порівняння податкового навантаження на підприємства  

(Paying Taxes 2017) та рівня тінізації економіки 

№ 
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 
Джерело: сформовано автором за даними Світового банку та Ф. Шнайдера [373, с. 128-

131; 392, с. 18; 393, с. 17]. 
 

Відповідно до табл. 4.2 на мікроекономічному рівні взаємозв’язок між 

детермінантою “податкове навантаження на підприємства” та рівнем тінізації 

економіки за допомогою кореляційного аналізу не підтверджується. Однак, в 

ретроспективі за окремою вибіркою із постсоціалістичних країн, яким властиві 

порівняно максимальні масштаби тінізації (Казахстан, Киргизстан, Росія, 

Таджикистан, Україна), існує наявність позитивної залежності (коефіцієнт 

кореляції у 2015 році становив 0,9 [216, с. 98]). 

Як видно із табл. 4.2, Україні притаманне майже найбільше податкове 

навантаження на підприємства – 51,9 % (вищий рівень лише в Італії), що на 11 % 

переважає середній рівень розвинених європейських країн за даними “Paying 

Taxes 2017” [373, с. 128-131]. Хоча податковий чинник домінує в якості однієї із 

ключових причин тінізації економіки, проте чіткої однозначності не існує. 

Наприклад, в Італії величина податкового навантаження на підприємства досить 
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висока – 62 %, що супроводжується рівнем тінізації економіки близько 20 %; 

одночасно в таких країнах як Австрія та Франція податковий тягар сягає 

відповідно 52 % і 63 %, проте обсяги тіньової економіки в цих державах, за 

даними Ф. Шнайдера, одні із найнижчих серед держав ЄС – 7 % та 13 % [392, 

с. 18]. 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” [9]. 

Співставлення статистичних даних різних країн світу дає змогу виокремити таку 

закономірність: зростання податкового навантаження призводить до збільшення 

обсягів тіньової економіки нерівномірно: при наближенні до певного порогового 

(критичного) рівня темпи наростання тінізації змінюються більш суттєво. 

Дослідження, які проводилися НІСД доводять, що ця ж властивість характерна і 

для України [285, с. 76]. 

На рис. 4.8 відображено динаміку обсягів тіньової економіки та податкових 

надходжень в Україні на макрорівні. 
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Рис. 4.8. Тенденції тінізації економіки та податкових надходжень  

зведеного бюджету України (% ВВП), 2007-2017 рр. 
Джерело: сформовано автором за даними [62; 266-275; 281]. 
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Загалом на рис. 4.8 видно, що обсяги фактично сплачених податкових 

платежів протягом досліджуваного періоду становили 23-27 % від ВВП України, 

що відповідало офіційному рівню тінізації національної економіки 28-43 %. 

Очевидно, що масштаби тінізації економіки залежать не тільки від фіскального 

навантаження, але й від складності адміністрування податків.  

Окрім загального фіскального навантаження проаналізуємо також його 

структуру за основними видами податків. На рис. 4.9 та 4.10 наведено частку 

податкових платежів у доходній частині держбюджету України та загальну 

структуру податкових надходжень. 
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Рис. 4.9. Питома вага основних податків у загальних доходах  

держбюджету, 2017 р. 
Джерело: сформовано автором за даними Міністерства фінансів України [275]. 

 

Висока частка основних непрямих податків у доходах держбюджету 

України (54 % сумарно ПДВ та акциз) свідчить про недосконалість загальної 

структури оподаткування. Однак, в умовах високого рівня тіньової економіки 

існуюча структура із домінуванням оподаткування споживання, а не прямих 

доходів фізичних та юридичних осіб, є вимушеною та необхідною, оскільки 

фіскальна база стосовно непрямих податків більш стабільна. Питома вага прямого 

оподаткування доходів економічних агентів є доволі низькою, оскільки легше 

піддається ухиленню (уникненню) від оподаткування. 
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Рис. 4.10. Структура податкових надходжень держбюджету, 2017 р. 
Джерело: сформовано автором за даними Міністерства фінансів України [275]. 

 

Проаналізуємо та здійснимо оцінювання фіскального навантаження за 

основними податками порівняно із міжнародним досвідом інших країн. 

Наведемо порівняльні дані базової ставки ПДВ, які чинні у європейських 

країнах (рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Стандартні ставки ПДВ в країнах ЄС, %. 

Джерело: сформовано за даними ЄC [411]. 
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Як видно на рис. 4.11, середній показник ПДВ становить 22 %, хоча в 

окремих країнах (Угорщина, Данія, Хорватія, Швеція) досягає 25-27 %. Отже, 

двадцятипроцентна базова ставка ПДВ в Україні є майже типовою порівняно із 

середньоєвропейським рівнем (суттєво нижча величина цього податку лише в 

Люксембурзі – 17 %).  

На рис. 4.12 подано рівень корпоративного податку різних держав 

порівняно із середніми показниками в ЄС та у світі. 
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Рис. 4.12. Ставки корпоративного податку в різних країнах, %. 

Джерело: сформовано за даними Мінфіну України [188, с. 56]. 
 

На основі сформованих даних необхідно звернути увагу на той факт, що 

ставка податку на прибуток в Україні відносно країн, зазначених на рис. 4.12, є 

найнижчою. Одночасно важливо зауважити, що в низці офшорних юрисдикцій 

ставка корпоративного податку або відсутня, або перебуває на дуже низькому 

рівні; зокрема, на Кіпрі базова ставка цього податку становить 5 %. 

На рис. 4.13 подано рівень ПДФО та соціальних внесків в Україні порівняно 

з іншими державами та середніми показниками в ЄС та у світі.  
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Рис. 4.13. Рівень номінального оподаткування праці (ПДФО та соцвнески). 

Джерело: сформовано за даними Мінфіну України [188, с. 56]). 

 

Із наведених даних видно, що податкове навантаження на працю в Україні 

після ліквідації ЄСВ для найманих працівників та зниження базової ставки для 

роботодавців до 22 % – одне із найнижчих відносно інших країн. Тому вирішення 

проблеми детінізації національного ринку праці потребує інших кардинальних 

заходів довгострокового мотиваційного спрямування, а саме – введення в дію 

загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи. 

Окрім загального індикатора “рівень податкового навантаження”, необхідно 

враховувати також комплексний вплив інших фіскальних детермінант, до яких 

відносимо складність податкового адміністрування та рівень податкової 

антикультури (“податкова мораль” у трактуванні Ф. Шнайдера [388, с. 7]). 

Специфічна особливість України – надмірна кількість підзаконних 

регулятивних актів у податковій сфері, які часто суперечать один одному, а 

інколи і положенням податкового кодексу України (ПКУ). Із введенням в дію 

податкової реформи 2015-2016 рр. було скорочено загальну кількість податків, 

ліквідовано окремі збори (платежі), запроваджено систему електронного 
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адміністрування (СЕА) ПДВ. Внаслідок вказаних трансформацій ситуація у сфері 

податкового адміністрування дещо покращилася. Загальний стан податкового 

адміністрування об’єктивно складно аналізувати; вплив цього чинника часто 

оцінюється на основі експертних опитувань у неявній формі, тобто заданий якісно 

(наприклад, у вигляді нечіткого лінгвістичного терма). 

До детермінанти фіскального походження відносимо також рівень 

“податкової антикультури”; цей показник відображає податковий менталітет 

суб’єктів, який складно піддається регулюванню у короткостроковій перспективі, 

оскільки формується протягом досить тривалого періоду. В Україні культура 

сплати податків перебуває на низькому рівні, що обумовлено наслідками тіньових 

процесів періоду планової економіки, а також впливом слабоконтрольованої 

приватизації в умовах гіперінфляції на початку 90-х років 20 ст. Рівень податкової 

антикультури відображає, насамперед, необхідність дотримання фіскального 

законодавства та обов’язковість сплати відповідних платежів. 

Проаналізуємо монетарні детермінанти тінізації економіки України. До 

зазначеної групи чинників відносимо такі: рівень монетизації та доларизації 

національної економіки, а також рівень недовіри до банківської системи. В 

табл. 4.3 наведені статистичні показники грошових індикаторів та обсяги тінізації 

економіки в Україні протягом 2007-2017 рр. 

Таблиця 4.3 

Грошові індикатори та рівень тінізації економіки в Україні  

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 

Джерело: сформовано автором за даними [62; 266-275; 281]. 
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Із даних табл. 4.3 видно, що рівень монетизації економіки України (питома 

вага грошового агрегата М2 відносно ВВП країни) протягом всього періоду 

дослідження досить значний: діапазон становив від 40,5 % у 2017 році до 60,2 % у 

2014 році. Коефіцієнт кореляції із тінізацією економіки протягом періоду 

дослідження становить 0,6; тобто кореляційний аналіз фактично підтверджує 

прямий вплив чинника монетизації на рівень тінізації економіки.  

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 для обслуговування грошових операцій у 

тіньовому обігу. Серед європейських країн за часткою готівки відносно ВВП 

Україна займає лідируючі позиції [412]. 

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 та на 20 п.п. більше максимальної величини в Болгарії [30, 

с. 36]. 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 за даними МЕРТ України – 32 %.  

Існуючі обмеження на граничну суму готівкових розрахунків в Україні для 

фізичних осіб потребують подальшого зниження. В якості орієнтира можуть 

слугувати подібні порогові величини в інших країнах. Наприклад, у Франції 

гранична величина готівкових розрахунків для фізосіб становить 3 тис. євро на 

операцію, в Греції – 1500 євро, в Італії та Іспанії – 1 тис. євро [30, с. 35]. Швеція 

та Норвегія взагалі планують повністю відмовитися від готівкових розрахунків.  

Важливо зауважити також той факт, що наявність значних обсягів та обіг у 

країні іноземної валюти, насамперед доларів США та євро, суттєво збільшує 

загальну грошову масу. Оскільки іноземні гроші формально заборонені в Україні 

в якості платіжного засобу, то домінуюча частина готівкової валюти 
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використовується в т.ч. для обслуговування тіньових угод. Рівень “доларизації” 

національної економіки точно встановити неможливо через те, що офіційна 

статистика не має можливості надання повної оцінки готівкової іноземної валюти 

“на руках” у населення. НБУ офіційно доступне чисте сальдо купівлі-продажу 

іноземної готівки фізособами та безготівкові валютні трансакції економічних 

агентів. Проте специфіка України – вагомі поточні трансферти від трудових 

мігрантів: тільки офіційно через міжнародні платіжні системи та банківську 

систему у країну надходять біля 5-10 млрд. дол. щорічно; фактично ж ці суми як 

мінімум удвічі більші [44]. Частково такі кошти легалізуються у вигляді валютних 

банківських депозитів, при купівлі нерухомості чи інших товарів в офіційній 

економіці. Однак, інша частина згодом використовується для тіньової діяльності. 

Експертні оцінки агрегованої готівкової доларизації суттєво різняться: від 

22 до 90 млрд. дол. [30, с. 32; 61]; тобто загальна величина іноземних готівкових 

коштів, накопичених населенням, перевищує сумарні обсяги офіційних валютних 

резервів країни. Оцінка мінімального рівня базується на гіпотезі, що 

співвідношення між валютною та гривневою готівкою таке ж саме, як і між 

валютними та гривневими депозитами. Розрахуємо рівень доларизації 

національної економіки за методикою МФВ – на основі показника “обсяги 

валютних депозитів” відносно грошового агрегата М2. Результати обчислень 

представлені в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Рівень доларизації економіки України  
 

Показники 
 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Обсяги 
валютних 
депозитів,  
млрд. грн. 

210,4 206,5 206,4 247,1 248,1 246,1 306,5 316,9 367,1 407,9 

Грошовий 
агрегат М2, 
млрд. грн. 

512,5 484,8 596,8 681,1 771,1 906,2 955,3 993,8 1102,4 1208,6 

Рівень 
доларизації, % 

41,1 42,6 34,6 36,3 32,2 27,2 32,1 31,9 33,3 33,8 

Джерело: сформовано автором за даними НБУ [170; 266-275]. 



 223

Проведені розрахунки показали, що варіативність рівня доларизації в 

Україні становила від 27,2 % до 42,6 % у посткризовому 2009 році. 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.   

Якщо врахувати неофіційні валютні збереження населення, то 

високоймовірно, що загальна величина готівкових коштів може бути співставною 

із обсягами всієї грошової маси у банківській системі. Це свідчить про те, що 

монетарний індикатор недовіри з боку економічних агентів до банківської 

системи тривалий період залишається на високому рівні. У періоди фінансово-

економічних криз цей показник, як правило, зростає, але суттєво не знижується у 

періоди відносно нестійкої стабільності.  

Отже, проаналізувавши чинники тінізації національної економіки для 

розробки адаптивного нейро-нечіткого моделювання доцільно включити такі 

показники: індекс економічної свободи, умови ведення бізнесу, індекс сприйняття 

корупції, рівень податкового навантаження, cкладність податкового 

адміністрування, рівень податкової антикультури, рівень недовіри до банківської 

системи, грошовий індикатор “М0/М1” та рівень доларизації національної 

економіки. 
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4.2. Нейро-нечітке моделювання оцінки обсягів тіньової економіки   

 

Початковий відбір даних для моделювання здійснений на основі попередньо 

проведеного економічного аналізу детермінант та індикаторів тінізації 

національної економіки України. Для розрахунків використовувалися офіційна 

статистична інформація (додатки Б, Д, Е), а також результати досліджень 

Ф. Шнайдера за сімнадцятирічний період [392; 393]. 

До регуляторно-правових індикаторів віднесено:  

X1 – індекс економічної свободи (рейтинг “Heritage”), бали;  

X2 – умови ведення бізнесу (рейтинг “Doing Business”), %; 

X3 – індекс сприйняття корупції (рейтинг “SPI”), бали. 

Фіскальні детермінанти:  

X4 – рівень податкового навантаження (податкові надходження зведеного 

бюджету / ВВП), %;  

X5 – cкладність податкового адміністрування, бали;  

X6 – рівень податкової антикультури, бали. 

Монетарні детермінанти:  

X7 – рівень недовіри до банківської системи, бали; 

X8 – рівень доларизації економіки (валютні депозити / М2), %; 

X9 – індикатор готівкових коштів М0/М1, %. 

Y – обсяги тіньової економіки України (за Ф. Шнайдером), % 

Для застосування спільної методики розрахунків вхідні фактори X1 та X3 

переведені із оберненої залежності у пряму зворотним методом (за 100 бальною 

шкалою). Позиції України в рейтингу “Doing Business” (фактор X2) задані у 

процентному вираженні, оскільки в різні періоди загальна кількість країн в 

рейтингу змінювалася. Детермінанти X5, X6 та X7 оцінювалися експертним 

методом за десятибальною шкалою. Фактори X4, X8 та X9 попередньо 

розраховані на основі офіційної статистичної інформації.  

В табл. 4.5 наведено значення змінних X1-X9, які мають прямий вплив на 

результуючий показник Y. 
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Таблиця 4.5 

Початкові дані для моделювання (фактичні) 
Рік X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Y 

1999 56,3 0 74 18,1 8 9 8 24,4 59,9 49,2 
2000 52,2 0 85 18,7 8 9 8 22,9 65 48,7 
2001 51,5 0 79 19 8 9 8 18,4 61,9 47,9 
2002 51,8 0 76 20,1 8 9 8 18,8 62,9 47,6 
2003 48,9 0 77 20,3 8 9 8 20,7 61,9 47,3 
2004 46,3 0 78 18,3 8 9 7 24,1 63,1 47 
2005 44,2 80 74 22,2 8 9 6 26,2 67,2 46,8 
2006 45,6 73,1 72 23,1 8 9 6 27 68,7 46,6 
2007 48,5 78,1 73 22,4 8 9 6 27,7 61,2 41,1 
2008 49 80,1 75 24 8 9 9 41,1 60,8 40,6 
2009 51,2 77,6 78 22,8 8 9 9 42,6 61,1 41,5 
2010 53,6 79,2 76 20,9 8 9 8 34,6 63,1 41,1 
2011 54,2 83,1 77 24,8 8 9 7 36,3 62,3 40,4 
2012 53,9 74,1 74 24,7 8 9 6 32,1 65,6 40 
2013 53,7 59,3 75 23,2 8 9 6 27 65,3 39,5 
2014 50,7 46 74 23,2 6 9 9 26,2 66,1 46,5 
2015 53,1 42,9 73 25,6 6 9 9 32,2 68 47,1 

Джерело: офіційні статистичні дані, дослідження Ф. Шнайдера, розрахунки автора [266-
273; 393]. 

 

Оскільки фактор X6 фактично не змінювався протягом обраного періоду 

дослідження та в процесі експериментального налаштування не мав впливу на 

результуючу змінну, в подальшому він не використовувався для моделювання. 

В таблиці 4.6 описано статистичні характеристики вибірки, тобто показники 

за кожним фактором: мінімум (min), середнє (avg), максимум (max), 

середньоквадратичне відхилення (st). На основі цих параметрів формувалися 

діапазони стиснення/розтягування функцій належності. 

Таблиця 4.6 

Характеристики вибірки 

Показник X1 X2 X3 X4 X5 X7 X8 X9 Y 

Min 44,20 42,90 72,00 18,10 6,00 6,00 18,40 59,90 39,50 

Avg 50,49 68,03 75,67 21,64 7,67 7,44 27,82 63,56 44,36 

Max 56,30 83,10 85,00 25,60 8,00 9,00 42,60 68,70 49,20 

St 3,35 36,43 3,08 2,41 0,66 1,18 7,17 2,68 3,58 

Джерело: табл. 4.5. 
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В додатку Н наведено результати регресійного моделювання на основі 

методу найменших квадратів (модель №1). Незважаючи на те, що коефіцієнт 

детермінації становив 0,86, між вхідними факторами існує явище 

мультиколінеарності (табл. Н.2). Отже, використовувати кореляційно-регресійний 

аналіз для обчислення обсягів тінізації – некоректно. 

Надалі застосуємо окремі модифікації моделювання на основі використання 

нечіткої логіки. Для побудови математичних моделей на основі нечіткої логіки 

найчастіше користуються методами Мамдані та Сугено, адже вони мають більше 

експерементальних підтверджень своєї дієвості у складних системах в умовах 

невизначеності. 

А) Моделювання на основі методу Мамдані (модель №2) без навчання. 

Для побудови моделі на основі нечіткої логіки та алгоритму Мамдані 

потрібно виконати такі етапи дослідження: 

- сформувати лінгвістичні змінні та терми. 

- сформувати правила виведення. 

- налаштувати модель на даних. 

- перевірити модель. 

Варто також зауважити, що процес побудови та перевірки моделі буде 

відбуватися у кілька етапів: побудова моделі без навчання, навчання та 

доналаштування моделі. 

Опишемо параметри моделі. Показники X1-X9 є вхідними факторами і 

впливають на результуючий показник Y, тому загальну функцію можемо записати 

у вигляді:  

 )9,8,7,5,4,3,2,1( XXXXXXXXfY                          (4.1) 

За основу показників візьмемо значення із таблиці 4.7. Їх межі формувалися 

на основі наявної вибірки (табл. 4.5).  

Наступним етапом розробки моделі на основі обраного методу є 

формування лінгвістичних змінних. Для дослідження сформовано 8 вхідних 

лінгвістичних змінних та 1 вихідну відповідно до табл. 4.7. Також для кожної 
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лінгвістичної змінної формується набір нечітких термів (по 3), які описуються за 

допомогою квазідзвоноподібної функції належності. 

Таблиця 4.7 

Межі лінгвістичних змінних на основі вибірки 

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] 
 

Візуальна структура моделі у середовищі Matlab Fuzzy Logic Toolbox має 

такий вигляд (рис. 4.14): 

 
Рис. 4.14. Візуальна структура моделі №2. 
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Наступним етапом є формування термів лінгвістичних змінних. Для 

прикладу розглянемо загальний вигляд лінгвістиної змінної “Обсяги тінізації 

економіки” (Y). 

 
Рис. 4.15. Вигляд термів лінгвістиної змінної Y. 

 

Терми усіх лінгвістичних змінних можна переглянути у додатку П. 

Набір правил сформовано на основі вхідних даних. Тобто для кожного 

рядка даних створено правило, що відповідає максимальній мірі належності 

показника до одного з термів відповідної лінгвістичної змінної. У режимі 

редагування правила зображені на рис. 4.16. 
 

 
Рис. 4.16. Правила моделі №2 у режимі редагування Fuzzy Logic ToolBox. 
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Переглянути як проходить процес логічного виведення можна у режимі 

View.  
 

 
Рис. 4.17. Візуальне представлення процесу нечіткого логічного виведення 

(модель №2). 

 

Варто відзначити, що результуюча змінна Y обчислюється, як результат 

сукупної роботи правил, а не лише простої залежності між значеннями 

показників. Отже, основою системи є знання, а не “чиста математика”. 

Оцінимо результати моделювання за точністю відтворення модельованих 

значень. З таблиці 4.8 та рис. 4.18 видно, що модель частково відтворює дані, 

проте з деякими відхиленнями. 
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Таблиця 4.8 

Реальні та модельовані значення вихідної змінної для моделі №2 
Рік Y Ymod 

1999 49,2 45,94 
2000 48,7 47,04 
2001 47,9 44,65 
2002 47,6 44,93 
2003 47,3 44,93 
2004 47 44,51 
2005 46,8 44,42 
2006 46,6 44,42 
2007 41,1 43,56 
2008 40,6 42,14 
2009 41,5 42,33 
2010 41,1 42,34 
2011 40,4 42,23 
2012 40 42,58 
2013 39,5 43,95 
2014 46,5 44,86 
2015 47,1 44,50 

 

 
Рис. 4.18. Реальні та модельовані значення вихідної змінної  

для моделі №2, % ВВП. 

 

Коефіцієнт детермінації (R2) становить 0,75, що говорить про достатню 

точність відтворення реальних значень модельованими. 
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Б) Моделювання на основі методу Мамдані (модель №2) із навчанням. 

Модель №2 показала досить точні результати, проте вона містить значну 

частку суб’єктивізму, пов’язану із процесом формування правил, адже віднесення 

значення до одного із нечітких термів здійснювалося експертом і не виключає 

помилок або неточностей трактування меж множин. Для усунення цієї проблеми 

було проведено навчання моделі, яке складалося із переміщення термів та зміни їх 

коефіцієнта розтягування/стискання. У процесі навчання задачею оптимізації була 

мінімізація відхилень між реальним та модельованим значеннями вихідного 

параметра. Для прикладу, розглянемо як змінилася форма та діапазони термів для 

вихідної змінної (рис. 4.19). Усі інші змінні подано у додатку Р. 

 

 
Рис. 4.19. Зміна форми та коефіцієнта розтягування/стискання нечітких 

термів після навчання моделі №2. 

 

Значення модельованих та реальних вихідних параметрів теж суттєво 

змінилися і точність моделі зросла. 

Детермінація у такому випадку становить 0,95, що свідчить про досить 

високу точність відтворення модельованого процесу. Отже, можна зробити 

висновок, що усунувши частину суб’єктивності із розроблюваної моделі 

отримано точніші результати. Тобто, процес навчання моделі дає позитивні 

результати для дослідження. 
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Таблиця 4.9 

Реальні та модельовані значення вихідної змінної з навчанням (модель №2) 
Рік Y Ymod 

1999 49,2 46,92 
2000 48,7 47,07 
2001 47,9 46,84 
2002 47,6 46,82 
2003 47,3 46,60 
2004 47 46,24 
2005 46,8 44,50 
2006 46,6 44,50 
2007 41,1 41,22 
2008 40,6 40,98 
2009 41,5 41,24 
2010 41,1 41,17 
2011 40,4 40,41 
2012 40 40,36 
2013 39,5 41,11 
2014 46,5 46,24 
2015 47,1 46,28 

 

 
Рис. 4.20. Реальні та модельовані значення вихідної змінної  

для моделі №2 з навчанням, % ВВП. 
 
Увівши в модель №2 фактичні статистичні дані для України за 2016-2017 

роки, отримуємо рівень тінізації національної економіки відповідно 45,8 % та 

42,1 % ВВП. 
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В) Моделювання на основі методу Мамдані (модель №3) – імітовані дані 

без навчання. 

З метою прогнозування ймовірних умов суттєвої детінізації економіки 

України та у зв’язку із відсутністю реальних даних (наприклад, в діапазоні 10-

30 %) для подальшого дослідження було проведено імітацію спостережень (зі 

зберженням тенденцій та з урахуванням випадковості у величинах значень X1-X9 

та Y). Імітована вибірка склала 60 спостережень і була розподілена на дві частини 

по 30 стостережень: тренувальна та тестова. Тренувальна вибірка була 

використана для побудови моделей, а тестова для їх перевірки на стійкість. 

Базовий набір даних та їх розподіл наведено у додатку С.  

Як і у в попередній модифікації було створено набір лінгвістичних зміних 

та правил. Лінгвістичні змінні сформовані на основі таблиці 4.10. Візуальну 

інформацію про нечіткі терми наведено в додатку Т. 

Таблиця 4.10 

Орієнтовні межі лінгвістичних змінних для моделі №3 

Познач. 
змінної Повна назва змінної Межі 

Межі термів 

Низький Середній Високий 

X1 Індекс економічної свободи  
(рейтинг Heritage), бали [0;100]  [0;20] [20;60]  [60;100] 

X2 Умови ведення бізнесу  
(рейтинг “Doing Business”), % [0;100] [0;25]  [25;60]  [60;100] 

X3 Індекс сприйняття корупції  
(рейтинг SPI), бали [0;100]  [0;25]  [25;70]  [60;100] 

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

[0;100] [0;15] [15;45] [45;100] 

X5 Складність податкового 
адміністрування,  бали [0;10] [0;5]  [3;7] [6;10] 

X7 Рівень недовіри до банківської 
системи, бали [0;10] [0;5] [3;7]  [6;10] 

X8 Рівень доларизації економіки  
(валютні депозити / М2), % [0;100] [0;20]  [10;45]  [40;100] 

X9 Індикатор готівкових коштів 
М0/М1, % [0;100] [0;30] [30;70]  [70;100] 

Y 
 Обсяги тінізації економіки, % [0;100] [0;25] [10;35] [35;100] 
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База знань розробленої нечіткої системи має ряд правил, що відповідають 

закономірностям зв’язків між вхідними та вихідним параметрами. 

Таблиця 4.11 

База знань моделі №3 
№ 

правила  X1 X2 X3 X4 X5 X7 X8 X9 Y 

1 AVG AVG HIGH HIGH AVG HIGH AVG HIGH AVG 
2 AVG AVG HIGH AVG AVG HIGH AVG HIGH AVG 
3 AVG AVG HIGH AVG AVG HIGH AVG AVG AVG 
4 AVG AVG HIGH AVG AVG AVG AVG AVG AVG 
5 AVG AVG AVG AVG AVG AVG AVG AVG AVG 
6 AVG AVG AVG LOW AVG AVG AVG AVG AVG 
7 AVG AVG AVG LOW AVG AVG LOW AVG AVG 
8 AVG AVG AVG LOW AVG AVG LOW AVG LOW 
9 AVG AVG AVG LOW AVG AVG AVG AVG LOW 
10 AVG AVG AVG LOW AVG AVG LOW LOW LOW 
11 LOW AVG AVG LOW AVG AVG LOW AVG LOW 
12 LOW AVG AVG LOW AVG AVG LOW LOW LOW 

 

Візуально правила мають такий вигляд (рис. 4.21): 

 
Рис. 4.21. Процес нечіткого логічного виведення у середовищі  

Matlab Fuzzy Logic Toolbox. 
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Згенерована база знань нечітких лінгвістичних правил формально матиме 

такий вигляд (приклад для низького обсягу тіньової економіки): 
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                (4.2) 

 
Текстовий вигляд правила №7 матиме такий вигляд: “Якщо (X1 середній) та 

(X2 середній) та (Х3 середній) та (Х4 низький) та (Х5 середній) та (Х7 середній) 

та (Х8 низький) та (Х9 середній), то (Y середній)”. 

Г) Моделювання на основі методу Мамдані (модель №3) – імітовані дані з 

навчанням. 

На рис. 4.22 зображено імітовані (y), модельовані без навчання (y_mod_nt) 

та імітовані з навчанням (y_mod_tr) показники обсягу тіньової економіки для 

тренувальної вибірки. 

 

 
Рис. 4.22. Графік імітованих (y), модельованих без навчання (y_mod_nt) та 

імітованих з навчанням (y_mod_tr) показників обсягу тінізації економіки України 

(% ВВП) для тренувальної вибірки. 
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Побудована модель для навчальної вибірки показала неточні результати, 

адже не було проведено навчання моделі. Після навчання коефіцієнт детермінації 

зріс до 0,92. Тобто навчання суттєво виправило вказівки експерта щодо 

формування термів нечітких змінних. 

Далі варто перевірити як працює створена модель для тестових даних, тобто 

з інформацією, яка не приймала участі у побудові моделі. Відхилення 

модельованих та імітованих значень для моделі зросли, проте її точність 

залишилася високою (рис. 4.23). 
 

 
Рис. 4.23. Графік імітованих (y), модельованих без навчання (y_mod_nt) та 

імітованих з навчанням (y_mod_tr) показників обсягу тінізації економіки для 

тестової вибірки. 
 

Форми функцій належності лінгвістичних змінних після навчання подано у 

додатку У. 

Д) Моделювання на основі методу Сугено (модель №4) – імітовані дані. 

Модель на основі методу Сугено має ряд відмінностей від методу Мамдані. 

Алгоритм, що імплементовано у середовищі Matlab Fuzzy Logic ToolBox містить 

адаптивну нейронну мережу (ANFIS – adaptive neuro fuzzy inference system). Ця 

мережа дозволяє оптимізувати модель. В алгоритмі Сугено виходом за кожним 
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правилом бази знань є деяка функція від вхідних факторів, а не лінгвістична 

змінна як, наприклад, в алгоритмі Мамдані. Формування набору правил у цьому 

дослідженні також здійснювалось у середовищі Fuzzy Logic ToolBox на основі 

методу субстрактивної кластеризації, який дозволяє за один цикл визначити 

кількість кластерів у наборах даних і сформувати з них нечіткі множини, які 

позначаються відповідними термами лінгвістичних змінних [121; 321]. У процесі 

кластеризації система автоматично побудувала нечіткі змінні та 9 правил 

логічного виведення (рис. 4.24). 
 

 
Рис. 4.24. Візуальне представлення правил моделі №4 на основі  

методу Сугено. 
 

Наступний етап конструювання моделі Сугено передбачає налаштування її 

параметрів на навчальній вибірці. Цей етап дозволяє суттєво покращити описову 

здатність моделі через корегування параметрів функцій належності вхідних 

змінних та розрахункових функцій результуючого показника. 
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Структура нейро-нечіткої мережі Сугено, її тестування та результати 

моделювання візуально представлено на рис. 4.25-4.27. 
 

 
Рис. 4.25. Нейронна структура моделі №4. 

 

 
Рис. 4.26. Тестування моделі №4. 
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Рис. 4.27. Графік імітованих та змодельованих значень  

вихідного параметра Y на основі моделі Сугено. 

 

Зведені дані прогнозування рівня тінізації економіки України на основі 

нейро-нечітких технологій за методами Мамдані та Сугено (моделі №3 та №4) 

представлені в додатку Ф. Згідно отриманих результатів адаптивно-імітаційного 

прогнозного моделювання фактично доведено, що комплексно впливаючи на 

регулятивно-правові, фіскальні та монетарні детермінанти, можливо знизити 

обсяги тінізації економіки України до прийнятно-оптимального рівня: 

орієнтовний діапазон – 15-20 % офіційного ВВП. 

Отже, нейро-нечітке моделювання доцільно офіційно застосовувати на 

державному рівні як метод оцінки, аналізування та прогнозування масштабів 

детінізації економіки. 
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4.3. Оцінка масштабів тінізації економіки 

 

За розрахунками відомого австрійського економіста Ф. Шнайдера обсяги 

тіньової економіки на міжнародному рівні оцінюються орієнтовно в межах 32 % 

світового ВВП [392], що становить біля 37 трлн. дол. та охоплюють до 1,8 млрд. 

працівників [54, с. 469]. Хоча вищенаведені дані є приблизними (точну величину 

неможливо вирахувати в принципі), проте з високою ймовірністю можливо 

стверджувати, що глобальні масштаби тіньового сегменту у світі є другими за 

показником доданої вартості після найбільшої економіки США та співставні із 

офіційним ВВП Китаю. 

Підхід Ф. Шнайдера загалом коректний та цінний, насамперед, тим, що 

дозволяє порівнювати обсяги тіньової економіки різних країн світу на основі 

застосування одного спільного методу – економіко-математичного моделювання 

“MIMIC”. Оскільки постійні дослідження цього вченого є загальновизнаними та 

найчастіше використовуються на міжнародному рівні (зокрема, МВФ), 

застосуємо його дані для ранжування європейських країн за критерієм рівня 

тінізації їхніх національних економік. Одночасно використаємо 

компаративістський підхід для оцінки обсягів тінізації економіки України.  

На рис. 4.28 наведено оціночні розміри тіньової економіки європейських 

держав та України [392]. Відповідно до цих даних протягом десятирічного 

періоду 2007-2017 рр. (додаток Ф) відбулося незначне зменшення обсягів тінізації 

національних економік всіх європейських країн – до 5 процентних пункта (п.п.), 

що є спільною позитивною тенденцією. Згідно із дослідженнями Ф. Шнайдера та 

його розрахунками середній рівень тіньової економіки європейських країн у 2017 

році досягає 17,1 % від розміру офіційного ВВП, що еквівалентно 3,2 трлн. дол. 

Середня частка тінізації найбільш розвинених країн світу майже ідентична – 

16,7 %, що в абсолютному вираження становить біля 13 трлн. дол. За даними 

Ф. Шнайдера найменші обсяги тінізації мають переважно високорозвинені країни, 

зокрема: США, Швейцарія, Нова Зеландія, Австрія, Люксембург, Японія. 

Фактично не існує жодної країни у світі із рівнем тіньової економіки нижчим 5 %. 
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Відносно суттєві масштаби тінізації серед європейських держав притаманні 

Болгарії, Туреччині, Хорватії, Румунії, Естонії, Литві, де масштаби тінізації 

економіки орієнтовно на 7-13 % вищі за середню величину.  
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Рис. 4.28. Рівень тінізації економіки європейських країн за 2017 р., % ВВП. 

Джерело: за розрахунками Ф. Шнайдера [392, с. 18; 392, с.75]. 
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Порівняно із іншими державами Україна має найбільшу частку тіньової 

економіки: 45 % від офіційного ВВП, що у 2,6 раза перевищує відповідний 

показник європейських країн. Тобто масштаби тінізації економіки України 

орієнтовно на тому ж рівні як і в державах “третього світу”: 40-60 % (зазначимо, 

що за ретроспективними даними окремих періодів у Нігерії та Таїланді обсяги 

тіньового сегменту були майже співставні із офіційною економікою [341, с. 41]). 

Проведемо також порівняння обсягів тіньової економіки України із 

найбільш тінізованими державами постсоціалістичного простору за даними 

досліджень Ф. Шнайдера (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 

Порівняльні обсяги тіньової економіки окремих країн 

постсоціалістичного простору, % ВВП 

№ 
з/п  

Країна 
 

Роки Відхил. 
2017-
2007  
п.п 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 

1 Вірменія 41.1  40.6  41.5  41.1  40.4  40.0  39.5  39.8  40.1  42.6 1.5 
2 Казахстан 37.4  36.8  37.3  36.7  35.9  35.2  34.4  34.0  33.8  38.9 1.5 
3 Киргизстан 38.8  36.2  35.4  34.4  33.2  32.4  32.0  32.5  33.1  37.9 -0.9 
4 Росія 41.6  41.7  41.6  41.1  41.0  40.7  40.4  40.8  41.2  38.4 -3.2 
5 Таджикистан 41.0  41.1  41.9  42.0  42.8  41.3  41.9  42.4  43.1  43.0 2.0 
6 Україна 41.1  40.6  41.5  41.1  40.4  40.0  39.5  46.5  47.1  44.8 3.7 

Джерело: за розрахунками Ф. Шнайдера [393, с. 17; 392, с. 69-75;]. 
 

На основі наведених в табл. 4.12 результатів обчислень Ф. Шнайдера 

доходимо висновку, що протягом досліджуваного десятирічного періоду рівень 

тінізації національних економік наведених країн суттєво не змінився. Незначно 

зменшилася частка тіньової економіки Росії (“–” 3,2 п.п.); в Україні та 

Таджикистані відповідні показники протягом 2007-2017 рр. зросли на 2-3,7 п.п. 

Порівняльний аналіз показує, що рівень тінізації економіки України серед 

колишніх країн постсоціалістичного простору станом на 2017 рік залишається 

найбільшим: 44.8 %. Згідно із розрахунками Ф. Шнайдера максимальні обсяги 

тінізації економіки окрім України притаманні Таджикистану, Вірменії, 

Казахстану, Росії та Киргизстану. 
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На рис. 4.29 наведено масштаби тінізації економіки досліджуваних країн за 

2017 рік. 
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Рис. 4.29. Рівень тінізації економіки окремих країн 

постсоціалістичного простору станом на 2017 рік, % ВВП. 
Джерело: сформовано автором за даними Ф. Шнайдера [392, с. 69-75]. 

 

Загалом в усіх вищенаведених країнах рівень тінізації перевищує критичний 

пороговий рівень 30-35 %. Це пояснюється комплексом причин: недосконалістю 

законодавства, інституційних норм, надмірною зарегульованістю з боку держави, 

високим рівнем податкового навантаження та обсягів корупції, відсутністю 

вагомих мотивів для детінізації ринку праці, наявністю специфічних 

національних традицій та менталітету. 

У роботі було розроблено та реалізовано власний метод оцінки обсягів 

тінізації економіки України – моделювання на основі математичного апарату 

нечіткої логіки. На рис. 4.30 подано результати, отримані із застосуваням нейро-

нечіткої моделі (методика розрахунків представлена в пункті 4.2). 
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Рис. 4.30. Обсяги та динаміка рівня тінізації економіки України. 

Джерело: розрахунки автора, дані Державної служби статистики України [226; 266-275]. 

 

Із рис. 4.30 видно, що пікові показники тінізації національної економіки 

зафіксовані у кризові та посткризові періоди 2014 та 2015 рр. – 46 % від 

офіційного ВВП країни. При цьому у 2015 році рівень тінізації в Україні досягнув 

найбільшого значення за весь період дослідження із 2007 року. В абсолютному 

вираженні величина тіньової економіки України за 2017 рік становить біля 

1256 млрд. грн. (42,1 % ВВП). Якщо врахувати рівень перерозподілу офіційного 

ВВП через зведений держбюджет України, то це означатиме, що через тінізацію 

економіки держава недоотримала близько 349 млрд. грн. податкових надходжень 

у 2017 році. 

До періоду 2000-х рр. оцінювання масштабів тіньової економіки в Україні 

носило переважно експертний характер. За суб’єктивними даними Н. Шелудько 

максимальний розмір тінізації в Україні становив 65 % у 1997 році [318, с. 80]. 

В табл. 4.13 наведено комплексні дані оцінювання обсягів та динаміки 

тіньової економіки України за період 2007-2017 рр., які були здійснені 
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спецдепартаментом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Ф. Шнайдером та автором роботи. 

Таблиця 4.13 

Обсяги тіньової економіки України за диференційованими методиками 

(2007-2017 рр.), % ВВП 
№ 
з/п Метод 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Монетарний 
 26 38 40 30 26 24 23 33 30 27 24 

2 Електричний 
 27 26 36 37 29 29 30 38 36 31 28 

3 

Витрати 
населення – 
роздрібний 
товарообіг 

38 40 45 44 48 46 51 58 56 50 48 

4 Збитковості 
підприємств 32 35 30 30 25 27 27 35 26 20 21 

5 Інтегральний 
 28 34 39 38 34 34 35 43 40 34 32 

6 MIMIC 
model 41,1 40,6 41,5 41,1 40,4 40,0 39,5 46,5 47,1 н/д 44,8 

7 Нечітка 
логіка  41,2 41 41,2 41,2 40,4 40,4 41,1 46,2 46,3 45,8 42,1 

Джерело: розрахунки автора, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
Ф. Шнайдера [62; 226; 281; 392; 393]. 

 

Розглянемо, насамперед, динаміку рівня тінізації економіки за кожним із 

чотирьох методів, які загалом формують інтегральну оцінку МЕРТ України. 

Згідно із даними табл. 4.13 метод “збитковості підприємств” 

продемонстрував суттєве скорочення частки тіньової економіки – на 9 п.п. за 

період дослідження. Від початку 2009 року величина тінізації, розрахована за цим 

методом, була фактично найнижчою порівняно з іншими складовими 

інтегрального показника. Станом на кінець 2017 року абсолютний розмір 

тіньового сегменту в Україні за методом “збитковості” становив 21 % – в 1,5-2 

раза нижче відповідного рівня за інтегральною методикою та альтернативних 

даних, отриманих за допомогою моделювання технологією нечіткої логіки. Із 

врахуванням вищенаведених фактів слід зробити висновок, що рівень збитковості 

підприємств – досить штучний показник в сучасних економічних умовах. Тому 
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подальше застосування цього методу вважаємо надто сумнівним, а отже і 

недоцільним. 

Найбільший приріст обсягів тіньової економіки був зафіксований за одним 

із методів балансового походження: “витрати населення – роздрібний товарообіг” 

– на 10 п.п. за рахунок тіньових доходів фізичних осіб; при цьому у 2014 та 

2015 рр. за цим методом рівень тінізації досягнув пікових значень: 58 % та 56 % 

відповідно. Перевищення близько 9-11 п.п. порівняно із результатами 

моделювання пояснюється частиною витрат населення від тіньових накопичень, 

які були сформовані у докризові періоди. 

Згідно монетарного методу Гутмана обсяги тінізації економіки протягом 

2007-2017 рр. змінилися несуттєво (зменшення на 2 п.п. – в межах статистичної 

похибки) та становлять 24 % від рівня офіційного ВВП станом на кін. 2017 року. 

Стабільність відносно інших методів пояснюється масовим поширенням 

безготівкових форм розрахунків із використанням інтернет-технологій у 

банківській сфері та торгівлі, внаслідок чого збільшилися масштаби кібер-

шахрайства в Україні [293]. Однак, у 2008-2009 та 2014 рр. відбулося одночасне 

зростання частки гривневої готівки М0 у грошовому агрегаті М1 та збільшення 

рівня “доларизації еконономіки” за рахунок масового вилучення депозитних 

банківських вкладів населення через негативні очікування кризового періоду 

[170]. Тому динаміка рівня тінізації під час спаду економіки за монетарним 

методом обчислення є не надто надійним індикатором. 

Обчислення, що проводяться за методикою співставлення споживання 

електроенергії відносно обсягів виробництва, продемонстрували тенденцію до 

зростання масштабів тіньової економіки в 2009 та 2014 рр. – на 8-10 п.п. Проте 

зменшення рівня тінізації з 38 % у 2014 році до 28 % в 2017 році викликає значні 

сумніви щодо коректності величин у посткризових умовах функціонування 

офіційної економіки. Така динаміка зумовлена тим, що еластичність 

електроспоживання при суттєвому падінні ВВП значно зменшується. Цей факт 

пояснюється умовно-постійною часткою витрат: у короткостроковому періоді при 
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падінні об’ємів виробництва не відбувається пропорційне зниження обсягів 

електроенергії підприємств за рахунок споживання населенням. 

Загалом абсолютна амплітуда між мінімальним та максимальним 

значеннями рівня тінізації економіки України протягом періоду дослідження за 

чотирма вищенаведеними методами коливається від 12 п.п. у 2007 році (26-38 %) 

до 30 п.п. (20-50 %) у 2016 році. Така варіативність пояснюється тим, що кожен із 

методів розрахунку охоплює певні сектори національної економіки. Важливо 

зауважити, що відносно низькі обсяги тінізації притаманні трьом методам: 

монетарному, електричному та збитковості підприємств, які найменшою мірою 

враховують нематеріальну сферу надання послуг. Для нівелювання цього 

недоліку МЕРТ України намагається удосконалити методику обчислення 

інтегрального показника шляхом доповнення методу “витрати населення – 

роздрібний товарообіг”: введено дооцінку обсягів тіньових комерційних послуг, 

що надаються населенню суб’єктами господарювання, а також включено в 

методику розрахунку обсяги продажу домогосподарствами сільськогосподарської 

продукції на неформальних ринках [62, с. 11]. 

Найбільш комплексно рівень тіньової економіки України характеризує 

інтегральний показник, спосіб розрахунку якого базується на 4-х попередніх 

методах (в окремі роки враховувався також “фінансовий метод”). Однак, 

зважаючи на те, що однією із базових властивостей тіньової економіки є її 

інерційність, основним недоліком інтегральної методики вважаємо надмірну 

волатильність результатів оцінки у докризові періоди. Співставність даних, 

отриманих таким способом, також є дискусійною внаслідок того, що 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України періодично здійснюється 

зміна власної методики розрахунку інтегрального показника та її 

експериментальна апробація [62]. 

Окрім методики МЕРТ в табл. 4.13 представлені дані щодо рівня тінізації 

економіки України, розраховані двома способами: методом моделювання 

“MIMIC”, а також із застосуванням нечіткого моделювання. Порівняно із 

інтегральною методикою МЕРТ результати моделювання отримані обома 
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способами мають меншу волатильність, що відповідає характеристиці 

інерційності тіньової економіки.  

За даними нечіткого моделювання найбільші обсяги тінізації економіки в 

Україні були зафіксовані у 2014-2016 рр. – біля 46 %. Водночас у 2007-2013 рр. 

рівень тінізації фактично не змінювався та становив 40-41 %. Загалом показники, 

належні двом різним економіко-математичним моделям, досить подібні між 

собою. Якщо закцентувати увагу на співставленні даних за 2007-2017 роки, то 

результати моделювання на основі нечіткої логіки, як і моделі “MIMIC”, загалом 

відображають зростання обсягів тінізації у цей період на 5-6 %. На основі 

вищезазначеного вважаємо, що методика нечіткого моделювання є коректною, 

тому її необхідно застосовувати при обчисленні офіційних масштабів тіньової 

економіки в Україні. 

В контексті економічної безпеки вагому роль відіграють не загальні обсяги 

тінізації, а їх співставлення із пороговими значеннями. Згідно із методикою 

розрахунку показників економічної безпеки, прийнятої МЕРТ України у 2013 році 

(пункт 6.2), критичною величиною для держави є рівень тінізації більше 30 % від 

офіційного ВВП [141]. Із табл. 4.14 видно, що фактично протягом всього періоду 

дослідження як за інтегральною оцінкою, так і за результатами нечіткого 

моделювання, рівень тінізації економіки України перевищував відповідний 

критичний пороговий показник індикатора макроекономічного стану, що створює 

суттєві загрози національній безпеці країни. Одночасно масштаби тінізації в 

діапазоні 32-42 % станом на кінець 2017 року в 2,5-3 рази вищі за офіційно 

прийнятий оптимальний рівень – 13 % (при цьому задовільний рівень відповідає 

величині 18%, незадовільний – 22 %, а небезпечний – 25 %) [141]. 

Для концепції детінізації національної економіки важливі не стільки 

абсолютні масштаби тіньового сегменту (які є досить наближеними), скільки їх 

відносна динаміка та вектор зміни. В табл. 4.14 наведені величини темпів 

приросту (зниження) обсягів тінізації економіки України протягом 2008-2017 рр. 

(за базисною та ланцюговою методиками обчислення). 
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Таблиця 4.14 

Базисні та ланцюгові темпи приросту (зниження) обсягів тінізації 

економіки України, п.п. 

Приріст Роки 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Інтегральний метод 

Базисний 
приріст 

6 11 10 6 6 7 15 12 6 4 

Ланцюговий 
приріст 

6 5 -1 -4 0 1 8 -3 -6 -2 

Метод “MIMIC” 

Базисний 
приріст 

-0,5 0,4 0 -0,7 -1,1 -1,6 5,4 6 X 3,7 

Ланцюговий 
приріст 

-0,5 0,9 -0,4 -0,7 -0,4 -0,5 7 0,6 X X 

Моделювання із застосуванням нечіткої логіки 

Базисний 
приріст 

-1,4 -1,2 -1,2 -1,3 -1 0,4 1,3 0,9 5,1 0,9 

Ланцюговий 
приріст 

-0,2 0,2 0 -0,8 0 0,7 5,1 0,1 -0,5 -3,7 

Джерело: розраховано автором за власними даними, інформацією Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України та Ф. Шнайдера [62; 226; 281; 392; 393]. 

 

Згідно із даними табл. 4.14 однорідність загальних тенденцій базисного 

приросту обсягів тінізації економіки України порівняно із 2007 роком 

спостерігається лише в 2014-2017 рр.; при цьому максимальна величина приросту 

зафіксована за інтегральним методом: 15 та 12 п.п. у 2014-2015 рр. За двома 

методами моделювання найбільший базисний приріст помірніший: 1-6 п.п. у 

2014-2017 рр. Зниження обсягів тінізації порівняно із 2007 роком за базисною 

методикою загалом не перевищувало 2 п.п. Однак, методика розрахунків за будь-

яким із методів не дозволяє однозначно стверджувати про наявність тенденції до 

скорочення обсягів тіньової економіки в окремі періоди, оскільки відхилення в 

межах двох процентних пунктів може свідчити про статистичну похибку 

обчислень та квазінауковість аналітичних оцінок. 
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За ланцюговою методикою обчислення до стійких тенденцій слід віднести 

річне зростання масштабів тінізації національної економіки на 1-5 п.п. у 2009 році 

(за двома методами із трьох) та 5-8 п.п. у 2014 році; одночасно у 2016 та 2017 рр.  

зафіксоване зниження обсягів на 1-6 п.п.  

На рис. 4.31 наведена динаміка річних темпів приросту тінізації економіки 

(за результатами нечіткого моделювання) порівняно із відповідними показниками 

реального ВВП України. 
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Рис. 4.31. Порівняльна динаміка темпів приросту реального ВВП та тінізації 

економіки України (моделювання із застосуванням нечіткої логіки), % до 

попереднього року. 
Джерело: розрахунки автора, дані Державної служби статистики України [266-275]. 

 

Проаналізувавши динаміку показників на рис. 4.31, можна зробити 

висновок про різноспрямованість тенденцій між темпами приросту (зниження) 

тінізації економіки та офіційними обсягами реального ВВП України протягом 

всього періоду дослідження (переважно в неявній формі). Особливо чітко 

обернена взаємозалежність між зниженням обсягів ВВП та приростом масштабів 

тінізації спостерігалася в 2014 році та 2017 рр.: “–” 6,6 % – “+” 5,1 % та відповідно 
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“–” 3,7 % – “+” 2,6 %. В умовах падіння офіційної економіки наслідками кризових 

процесів є зростання масштабів тіньового сегменту, який фактично виконує 

функцію компенсатора та стабілізатора. Проведений аналіз неявно підтверджує 

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.       

Слід враховувати той факт, що в специфічних національних умовах значна 

частина зниження статистично-формального ВВП є фіктивною, оскільки 

обумовлена масовою тінізацією офіційного бізнес-середовища. Цієї ж аналітичної 

позиції у дослідженнях кризових процесів дотримується НІСД України: 

«розширення обсягів виробництва поза легальною економікою відбувалося 

переважно виходом у тінь легально працюючих підприємств, аніж розширенням 

діяльності у межах існуючого тіньового сектору економіки» [285, с. 20].  

Отже, фактичне падіння ВВП України із врахуванням тіньового сегменту у 

кризові періоди було меншим ніж за офіційними статистичними даними. 

Аналогічно, з іншого боку, посткризове відновлення економіки у фазі підйому, 

насправді слід оцінювати більш стримано.  

Перерахунок обсягів ВВП із врахуванням тіньових тенденцій дає змогу 

більш точно оцінити загальну динаміку національної економіки. Для розрахунку 

частки тіньової економіки скористаємося коефіцієнтом тінізації [289, с. 13-14]: 
 

Тофф
ф

Т
T ВВПВВПВВП

ВВП
BBПK  ; ,                                          (4.1)                                

де Кт – коефіцієнт тінізації; 

ВВПт – тіньовий валовий внутрішній продукт; 

ВВПф – фактичний валовий внутрішній продукт;  

ВВПоф – офіційний валовий внутрішній продукт. 

 

В табл. 4.15 наведено результати обчислень, які характеризують величину 

ВВП України за трьома модифікаціями та коефіцієнт тінізації національної 
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економіки. При цьому за основу розрахунків бралися результати моделювання 

методом нечіткої логіки. 

Таблиця 4.15 
Фактичні обсяги національної економіки  

та коефіцієнт її тінізації, 2008-2017 рр. 

№ 
з/п Показник 

Роки 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Офіційний ВВП, 
млрд. грн. 948 913 1121 1349 1459 1523 1587 1989 2383 2983 

2 

Тіньовий ВВП,  
млрд. грн. 
(методом 
нечіткої логіки) 

389 376 462 545 589 626 733 921 1091 1256 

3 
Фактичний ВВП 
України,  
млрд. грн. 

1337 1289 1583 1894 2048 2149 2320 2910 3474 4239 

4 Коефіцієнт 
тінізації 0,29 0,29 0,29 0,30 0,29 0,28 0,32 0,32 0,31 0,30 

Джерело: розрахунки автора, дані Державної служби статистики України [226; 266-275]. 
 
Після проведених розрахунків стає очевидним, що із застосуванням 

прихованих та нелегальних схем і операцій створюється близько третини 

сумарного ВВП країни. Частка тіньового ВВП у загальній величині протягом 

всього періоду дослідження суттєво не змінювалася та еквівалентна 1256 млрд. 

грн. станом на кін. 2017 року. Загальні обсяги фактичного ВВП України в цьому 

ж періоді досягнули 4 трлн. 239 млрд. грн. На рис. 4.32 відображена загальна 

структура національної економіки із врахуванням тіньового сегмента.  

 
Тіньова 

економіка
30%

Офіційна 
економіка

70%
 

Рис. 4.32. Структура національної економіки із врахуванням  
тіньової компоненти, 2017 р. (розраховано автором). 
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Окрім обсягів тінізації та динаміки їх зміни важливе значення має також 

безпосередньо структура тіньової економіки. На основі прийнятої нами 

термінології (згідно із п. 1.2) агреговану структуру тіньової економіки на 

макроекономічному рівні розглядаємо як бінарну, що складається із прихованого 

та підпільного секторів. Домінування прихованої (“сірої”) складової тіньової 

економіки є спільним явищем для багатьох країн, про що зазначають у своїх 

дослідженнях ряд іноземних вчених [54, с. 472; 118, с. 13]. 

Оскільки охопити повністю всі елементи тіньового сегменту практично 

неможливо, завдання визначення такої структури може бути вирішене оціночно-

експертним шляхом. Зокрема, І. Швабій визначає структуру тіньової економіки 

України у фазі відновлення в такому співвідношенні: 73 % “сірий” сектор (в т.ч. 

неформальна складова) та 27 % – “чорний” сектор [315, с. 120]. Інші вітчизняні 

дослідники не наводять числових даних структурного аспекту “тіньової” 

проблематики. За власною оцінкою автора нинішня агрегована структура тіньової 

економіки України орієнтовно має таке співвідношення: 66 % – прихований 

сектор та 34 % – підпільна складова. Проте, базуючись на гіпотезі універсальності 

“принципу 80/20”, вважаємо, що на макрорівні оптимальною є структура тіньової 

економіки у співвідношенні 80 % на 20 % (рис. 4.33): 

 

Підпільний 
сектор
20%

Прихований 
сектор

80%
 

Рис. 4.33. Оптимальна агрегована структура тіньової економіки. 
Джерело: за оцінкою автора. 
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На рис. 4.34 подана структура тіньової економіки України за видами 

економічної діяльності згідно із розрахунками МЕРТ. 
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Рис. 4.34. Рівень тінізації економіки за видами економічної діяльності,  

% від офіційної ВДВ, 2017 р. 
Джерело: сформовано автором за розрахунками МЕРТ України [62]. 

 

Як видно із рис. 4.34 найбільш тінізованою в Україні є фінансова сфера. 

Необхідно зазначити, що Держслужба фінансового моніторингу України постійно 

фіксує збільшення кількості підозрілих операцій, які спрямовані на виведення 

капіталів у офшорні зони з метою ухилення від сплати податків [166]. Те, що 

тінізація фінансової сфери України є найбільшою проблемою доводять також 

аналітичні дослідження Інституту соціально-економічної трансформації. Зокрема, 

зазначається, що найбільш масштабні зловживання здіснюються великими 

підприємствами при реалізації зовнішньоекономічних операцій шляхом 

агресивного податкового планування; основний фінансовий інструмент, який при 

цьому застосовується – трансфертне ціноутворення, “податкові ями” та 

контрабанда [55]. Тому вважаємо, що пріоритетними заходами детінізації 

фінансової сфери України мають бути трансформація трансфертного 

ціноутворення з метою деофшоризації, репатріація національних капіталів та 

подальше реформування податкової системи. 
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На регіональному рівні дослідження, проведені науковцями України, дають 

змогу виокремити такі закономірні тенденції, притаманні докризовому та, 

відповідно, посткризовому періодам: 

- масштаби тінізації економіки певного регіону у 2007-2011 роках загалом 

були залежні від рівня його розвитку: найбільша частка тіньового ВРП 

зафіксована у Закарпатській, Чернівецькій, Чернігівській та Тернопільській 

областях (54-61 %); найменш тінізованими були переважно промислово-розвинуті 

регіони: Київська, Донецька, Харківська та Дніпропетровська області 

(38-43 %) [247, с. 198-205]; 

- з початком військових дій найбільш тінізованими виявилися економіки 

східних регіонів України (Луганська, Донецька та Дніпропетровська області: 

75-84 % від обсягу ВВП у 2016 році); значно менші масштаби тіньової економіки 

притаманні західним територіям України (Волинська, Тернопільська, 

Житомирська області) та Вінницькому регіону: 21-39 % [3, с. 16]. Однак методика 

розрахунків у цьому випадку викликає певні сумніви щодо абсолютних величин 

тінізації економіки, оскільки наявна значна диференціація показників на 

регіональному рівні. 

Підсумовуючи зазначаємо, що макроекономічний індикатор “рівень 

тінізації економіки” в Україні протягом 2007-2017 рр. за різнотипними 

методиками розрахунку перевищує максимально допустимий пороговий показник 

(за методикою МЕРТ), чим створює суттєві загрози безпеці країни. В структурі 

тіньової економіки домінує прихована складова. Вектор зміни обсягів тінізації 

показує таку взаємозалежність: у фазі зростання офіційної економіки масштаби 

тіньового сегменту зменшуються, а у фазі падіння – тінізація наростає, одночасно 

здійснюючи позитивний вплив на національну економічну систему за рахунок 

реалізації стабілізаційної та компенсуючої функцій. Цим самим емпірично на 

національному рівні непрямо підтверджується теоретична модель Філіпса-Воті 

(рис. 2.1), згідно якої пріоритетом є не мінімізація, а саме оптимізація обсягів 

тіньової економіки, в т.ч. її структури. Тому надмірно агресивна боротьба з 

тінізацією в Україні може перетворитися на протидію економічному зростанню. 
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Висновки до розділу 4 

 

Оскільки масштаби тінізації на макрорівні напряму залежать від умов 

розвитку офіційної економіки, для аналізу використано ключові міжнародні 

рейтинги України: умови ведення бізнесу “Doing Вusiness”, індекс сприйняття 

корупції організації “Transparency International” (“CPI”) та індекс економічної 

свободи організації “Heritage Foundation”.  

На основі аналізу місця України в рейтингу “Doing Вusiness” та динаміки 

рівня тінізації не можна зробити однозначний висновок про те, що чим кращі 

умови для ведення підприємницької діяльності, тим нижчі обсяги тіньової 

економіки (коефіцієнт кореляції – 0,5). Оціночні компоненти рейтингу “Doing 

Вusiness” не повністю відображають всі існуючі реалії та національну специфіку. 

Для врахування комплексного впливу інших чинників проаналізовано та 

підтверджено взаємозв’язок між обсягами тінізації економіки різних країн з 

іншими рейтингами міжнародного рівня: індексами економічної свободи 

організації “Heritage Foundation” та сприйняття корупції “Transparency 

International: СPI” (коефіцієнти кореляції відповідно 0,9 та 0,7).  

Аналіз групи податкових чинників (макро- та мікрорівня) 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. 

Монетарні детермінанти в Україні (ступінь монетизації та доларизації 

економіки) перебувають на небезпечно високому рівні відносно ВВП, цим самим 

суттєво впливаючи на високий показник тінізації національної економіки. 

Згідно отриманих результатів адаптивно-імітаційного прогнозного 

моделювання фактично доведено, що комплексно впливаючи на регулятивно-

правові, фіскальні та монетарні детермінанти, можливо знизити обсяги тінізації 

економіки України до прийнятно-оптимального рівня в діапазоні 15-20 % ВВП, а 
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нейро-нечітке моделювання доцільно офіційно застосовувати на державному рівні 

як метод оцінки, аналізування та прогнозування масштабів детінізації економіки. 

За дослідженнями Ф. Шнайдера Україна порівняно із європейськими 

країнами має найбільшу частку тінізації економіки: 45 % від офіційного ВВП, що 

у 2,6 раза перевищує відповідний показник європейських держав. Порівняльний 

аналіз показує, що рівень тіньової економіки України серед найбільш тінізованих 

країн постсоціалістичного простору також залишається максимальним. 

Результати оцінки обсягів тіньової економіки, отримані із застосуваням 

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 масштаби тінізації економіки України у 2017 році становлять близько 

1256 млрд. грн. Загалом показники, належні двом різним економіко-

математичним моделям, досить подібні між собою. Обсяги тіньової економіки 

України за інтегральною методикою МЕРТ України порівняно із результатами 

моделювання протягом 2007-2017 рр. є заниженими (від 2 до 13 %). 

Із розглянутих методів оцінювання рівня тінізації в якості компромісного 

варіанту для умов національної економіки доцільно застосовувати поєднання 

таких методів: нечітке моделювання, монетарні методи (для коректних порівнянь 

на міжнародному рівні) та методику інтегрального оцінювання МЕРТ України (за 

умови виключення методу збитковості). 

Порівняльна динаміка дає можливість зробити висновок про 

різноспрямованість тенденцій між темпами приросту (зниження) тінізації 

економіки та офіційними обсягами реального ВВП України протягом періоду 

дослідження. Особливо чітко обернена взаємозалежність спостерігалася в 

кризовому 2014 році: “–” 6,6 % – “+” 5 % відповідно зниження обсягів ВВП та 

приросту масштабів тіньової економіки. Отже, проведений аналіз дає можливість 

стверджувати про існування взаємозв’язку процесів тінізації із циклічністю 

економічного розвитку. 
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Для реалізації концепції детінізації важливе значення має також структура 

тіньової економіки. Спільним явищем як для України, так і для багатьох інших 

країн, є домінування прихованої (“сірої”) складової тіньової економіки, 

оптимальна частка якої має наближатися до 80 %.  

Загалом проведене аналітичне дослідження показало, що рівень тінізації 

протягом 2007-2017 рр. за різнотипними методиками розрахунку є високим та 

перевищує критично допустимий пороговий показник індикатора 

макроекономічного стану економіки України (30 %). Це пояснюється впливом 

комплексу причин, в т.ч.: недосконалістю законодавства, інституційних норм, 

надмірною зарегульованістю з боку держави, високим рівнем податкового 

навантаження та обсягів корупції, відсутністю вагомих мотивів для детінізації 

ринку праці, наявністю специфічних національних традицій та менталітету. 

Вектор зміни обсягів тінізації показує таку взаємозалежність: у фазі 

зростання офіційної економіки масштаби тіньового сегменту зменшуються, а у 

фазі падіння – тінізація наростає, одночасно здійснюючи позитивний вплив на 

національну економічну систему за рахунок реалізації стабілізаційної та 

компенсуючої функцій. Цим самим емпірично на національному рівні непрямо 

підтверджується теоретична модель Філіпса-Воті, згідно якої пріоритетом є не 

мінімізація, а саме оптимізація обсягів тіньової економіки, в т.ч. її структури. 

Тому надмірно агресивна боротьба з тінізацією в Україні може перетворитися на 

протидію економічному зростанню. 

Детінізація національної економіки, має бути одним із важливих пріоритетів 

державної регуляторної політики України та базуватися на трансформації 

трансфертного ціноутворення, репатріації національних капіталів, подальшого 

реформування податкової системи та введення загальнообов’язкової 

накопичувальної пенсійної системи. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [211; 

213; 214; 218; 226; 227; 228; 230]. 

 

 



 259

РОЗДІЛ 5 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕТІНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

5.1. Ключові елементи концепції детінізації економіки 

 

Попередньо проведений аналіз виявив надто значні обсяги та специфічну 

структуру тінізації економіки України. Відповідно, цей сегмент не слід сприймати 

лише як основу для розширення бази оподаткування та зростання бюджетних 

надходжень, оскільки тіньова економіка має власні конкурентні позиції та 

суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток країни. Тому детінізація 

національної економіки – один із важливих пріоритетів державної регуляторної 

політики України в економічній сфері [75]; одночасно Закон “Про основи 

національної безпеки України” [79] відносить тіньову економіку до суттєвих 

загроз національним інтересам та безпеці країни.  

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. 

Детінізація економіки повинна реалізовуватися державою як 

основоположний документ у статусі національної концепції стратегічного 

значення, яка містить сукупність ідей, принципів та положень, що дасть змогу 

визначити пріоритети детінізації, чітко окреслити заходи та вибрати механізми її 

реалізації і контролю.  

Основна концептуальна ідея дослідження полягає в наступному 

методологічному підході: у кризовому та трансформаційному періодах 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. 
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Генеральна мета протидії тіньовій економіці – детінізація до оптимально-

прийнятного неруйнівного рівня та її подальше стримування. Такий вибір 

базується на дослідженнях пошуку оптимуму Л. Філіпса та Г. Воті в межах 

загальної економічної теорії правопорушень Г. Беккера.  

У міжнародній економічній практиці масштаби тіньової економіки у розмірі 

до 10 % офіційного ВВП є звичним рівнем для розвинених країн, що не має 

суттєвого негативного впливу на структурні диспропорції та соціально-

економічні процеси. Тому в якості критерія оптимізації для умов економіки 

України обрано подвійний мінімально-допустимий рівень обсягів тінізації (в 

інтервалі 10-20 %) а також орієнтовне співвідношення у структурі за двома 

базовими складовими: прихованої економіки – 80 % та підпільної економіки – 

20 %. Зазначені кількісні параметри є цільовим орієнтиром, які фактично 

можливо досягнути, внаслідок реалізації концепції детінізації національної 

економіки, що підтверджено результатами прогнозування.  

Відповідно до зазначеної генеральної мети стратегічні завдання, концепції 

детінізації такі: досягнення неефективності тіньової діяльності за рахунок 

низького рівня офіційних трансакційних витрат, удосконалення інституційного 

середовища, досягнення дієвості нормативно-правової сфери із незворотністю 

покарання, реалізація антикорупційної політики, демотивація опортуністичної 

поведінки економічних агентів, дерегуляція соціально-економічних відносин, 

оптимізація структури тінізації економіки. 

Концепція детінізації національної економіки базується на низці ключових 

положень: 

1) Тіньова економіка – самостійний сегмент економічної системи, що 

підлягає оптимізації, а не ліквідації. Це твердження обумовлене об’єктивним 

товарно-грошовим походженням тіньової економіки, суб’єктивним обмеженим 

раціоналізмом економічних агентів, перманентною недосконалістю ринкової 

системи, а також фактом наявності тіньових відносин у будь-якій країні та стадії її 

розвитку. 
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Офіційна економіка не може повністю замінити тіньову компоненту, 

оскільки завжди наявні неформальні регулятори поведінки, приховані ієрархії та 

преференції, неофіційні правила, без яких реальна економіка не існує. Тому повну 

детінізацію всієї економічної системи слід визнати ідеалістичною ситуацією. 

Проте обсяги тіньової економіки можуть бути знижені за рахунок реалізації 

різнотипних заходів та застосування інструментарію, що стимулює легалізацію 

латентної діяльності.  

2) У структурі тінізації прихований (“сірий”) сектор економіки є 

домінуючим та пріоритетним за значенням. Це положення, яке вважаємо 

очевидним, ґрунтується на тому, що прихований сектор за своїми 

характеристиками наближений до офіційної економіки та не є її антиподом, на 

відміну від підпільної складової.  

Переважна більшість міжнародних досліджень відомих вчених, які 

стосуються тіньової економіки, спрямовані, насамперед, на кримінальний сектор, 

хоча боротьба з економічною злочинністю суттєво залежить від політичної 

кон’юнктури і незначно впливає на реальні масштаби тінізації. На відміну від 

існуючих розробок, концепція детінізації економіки України повинна 

зосереджуватися саме на візуалізації (легалізації) прихованої компоненти з метою 

залучення її ресурсів на потреби економічного зростання. В основі цього 

положення – конструктивістський (ліберальний) підхід, в межах якого 

допускається інтеграція офіційної та прихованої економіки.   

3) Тіньова економіка у кризові періоди розвитку країни, підтримує 

офіційний сегмент, взаємодіючи з ним. Це положення, як наслідок попереднього, 

базується на стабілізаційно-компенсуючій та стимулюючій функціях прихованого 

сектора в кризових умовах.  

Оскільки при вивченні складних інституціональних явищ однозначність 

недоречна, тому важливо зауважити, що у довгостроковій перспективі загальний 

вплив тінізації на офіційну економіку переважно негативний. В табл. 5.1 подана 

матриця оціночних впливів внаслідок взаємодії офіційної та тіньової економіки 

залежно від параметрів масштабу та структури. 
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Таблиця 5.1 

Матриця оцінки впливів взаємодії тіньової та офіційної економіки у 

кризовий період 
                  Масштаб 

  Структура 
Наближений до оптимального 

(10-20 % ВВП офіц.) 
Неоптимальний 

(> 20 % ВВП офіц.) 
Домінування прихованого 
сектору 

переважно позитивний переважно негативний 

Домінування підпільного 
сектору 

негативний негативний 

Джерело: сформовано автором. 

 

4) Створення порівняно більш вигідних умов господарської діяльності в 

офіційному сегменті – превентивна умова локалізації процесів тінізації економіки. 

Зазначене концептуальне положення базується на дослідженнях Е. де Сото [264; 

265] та теорії правопорушень Г. Беккера [17], зокрема на дотриманні принципу 

“правопорушення не окуповується”, а також можливого впливу на показники “p” і 

“f” (пункти 1.3 та 2.2). 

До основних вимог, яким повинна відповідати концепція, відносимо: 

- вимога повноти, суть якої в максимальному охопленні всіх явищ та 

процесів; 

- вимога несуперечливості – полягає в тому, що всі ідеї, постулати, 

принципи, умови та інші елементи концепції не повинні логічно суперечити одне 

одному. 

Обидві вимоги виконуються шляхом застосування системи класифікацій та 

типологізацій, що охоплюють найбільш суттєві аспекти тіньової економіки, 

елементи яких є взаємовиключними, а також формуються за різними не 

співпадаючими ознаками (наведено в пунктах 1.2 та 3.1).       

Концепція детінізації економіки базується на сукупності таких наукових 

принципів: 

1) Принцип детермінізму – полягає в наявності взаємозв’язку між 

різнотипними явищами та процесами формальної економіки (причинами) та 

об’єктивно існуючими формами тінізації економіки (наслідками). У межах 
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загальнонаукового принципу детермінізму виокремлюємо спеціальні 

методологічні принципи (розглянуто у пункті 2.1): 

а) обмеженої раціональності; 

б) опортунізму економічних агентів; 

в) мінімізації трансакційних витрат; 

г) інформаційної недосконалості. 

2) Принцип симетрії – як логічне продовження принципу детермінізму, 

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 і т.д. Відповідно до цього принципу “всі 

твердження поділяються на аналітичні та синтетичні – тобто справедливі або 

внаслідок достовірності власних складових, або через підтвердження їх 

практичним досвідом” [21, с. 55]. 

Концепція детінізації загалом грунтується на позиціях методології 

позитивізму М. Фрідмена: в економічній науці емпіричній верифікації на предмет 

реалістичності повинні підлягати, насамперед, висновки, а не передумови 

формування теоретичної концепції [301]. Тобто економічні конструкції слід 

оцінювати за переконливістю висновків щодо явищ, які вони повинні пояснювати. 

При цьому пряма верифікація передумов (постулатів) теоретичної концепції є 

необов’язковою, а її альтернатива зводиться до можливостей застосування у 

конкретній ситуації та переконливості роз’яснень. Одночасно, згідно із тезисом 

Дюгема-Куайна [21, с. 22; 21, с. 64], методологію фальсифікаціонізму у контексті 

тінізації економіки повністю реалізувати неможливо внаслідок: 

а) множинності умов функціонування тіньової економіки; 

б) латентності елементів та неоднорідності структури об’єкта дослідження; 

в) реальні вихідні параметри можуть лише наближено відповідати 

концепції, що перевіряється. 
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Зазначений принцип загалом дотримується, оскільки вищенаведені 

концептуальні положення підтверджуються існуючим практичним досвідом 

функціонування тіньової економіки.  

4) Принцип системності – передбачає дотримання послідовності та 

впорядкованості дослідження тінізації економіки як єдиного цілого, що взаємодіє 

із формальною системою і забезпечує взаємозв’язок усіх складових 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 – дотримання цього принципу в контексті 

детінізації пов’язане 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 положень 

теорії економічних правопорушень, а також методологічному принципі 

обмеженої раціональності. 
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Запропонована концепція детінізації економіки України схематично 

наведена на рис. 5.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Концепція детінізації економіки України (авторська розробка). 

Концепція детінізації національної економіки 
 

Концептуальна ідея:  
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 

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 більш 
вигідних умов господарської 
діяльності в офіційному сегменті - 
превентивна умова локалізації 
процесів тінізації економіки. 
 
 

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

 

Об’єкт: тіньова економіка в умовах 
невизначеності Суб’єкти: держава, підприємства та 

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 
 



 266

Надмірні обсяги тінізації економіки обумовлені не стільки “провалами 

ринку”, що більш характерно для розвинених країн [13, с. 86], скільки наслідками 

“провалів держави”; у цьому аспекті погоджуємося із позицією Е. де Сото [264; 

265]. Тому провідна роль при реалізації концепції детінізації економіки належить 

державі як основному інституціональному суб’єкту.  

Ключовими стуктурними підрозділами, які протидіють тінізації економічної 

діяльності в Україні є Державна служба фінансового моніторингу, Державна 

фіскальна служба, Національний банк України, Служба безпеки України, 

Антимонопольний комітет, Генеральна прокуратура України, НАБУ та НАЗК 

(див. додаток И). Дублювання контрольних функцій силових структур частково 

вирішується їх реформуванням та створенням Служби фінансових розслідувань 

України із акцентом на превентивно-аналітичній діяльності. Наразі в Україні 

немає єдиного спеціалізованого органу, який би відповідав за вирішення 

проблеми тінізації економіки. Подібні стуктури із фукціями аналізу, оцінки та 

контролю створені лише в окремих країнах (Австрії, Грузії та Італії). Тому 

вважаємо недоцільним додатково створювати в Україні єдину спеціалізовану 

мегаструктуру із відповідними повноваженнями. Головний орган, який 

безпосередньо повинен реалізовувати концепцію детінізації економіки – 

Міністерство фінансів разом із Міністерством економічного розвитку та торгівлі 

України. 

Державний вплив на тіньову економіку необхідно здійснювати 

диференційовано. Прихована економіка (“сірий” сектор) повинна зазнавати, 

переважно, непрямого впливу на мотиваційні очікування економічних агентів 

шляхом створення сприятливого ринкового середовища, а підпільний 

(кримінальний) сектор – регулюватися переважно прямими адміністративними 

методами на основі законодавчого права (в формі указів, постанов, 

розпоряджень). 

Поліаспектність та суттєва поширеність проявів тінізації свідчать про 

нерезультативність симптоматичних репресивних методів протидії у вигляді 

посилення контрольно-каральних функцій держави. Застосування кримінального 
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права є крайнім заходом державного примусу щодо боротьби із тіньовими 

явищами та процесами в економіці, що передбачає відмову від юридичного 

фетишизму. Основний акцент необхідно зробити на усуненні умов, що 

перешкоджають трансформації тіньової діяльності у формальну. 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. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Економіко-регулятивні та адміністративно-правові заходи концепції 

детінізації національної економіки 

Впроваджені заходи  Заходи, що потребують реалізації 
1 2 

Економіко-регулятивні: 
 

Прийняття змін до ПКУ в частині 
запровадження трансфертного ціноутворення 
[69] 

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 СЕА ПДВ [189];  
встановлення обмежень на готівкові 
розрахунки між фізособами та юрособами 
[199] 

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 [68] 

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 [Додаток Л] 

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) [67]  

Часткове відновлення кримінальної 
відповідальності при контрабанді 
продукції у значних обсягах 
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Продовж. табл. 5.2 
1 2 

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  [72] 

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) [169];  
забезпечення вільного доступу до реєстру 
інформаційної бази платників ПДВ [167]; 
реалізація електронної системи публічних 
держзакупівель “ProZorro” [168] 

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 [77]   

Введення попередньої експертизи при 
поданні проектів будь-яких законодавчих 
актів на предмет тінізації економіки  

Джерело: пропозиції автора, чинна нормативно-правова база України (додаток З). 

 

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. Одночасно вважаємо, що 

адміністративно-правовим заходам належить хоча й важливе, але не ключове 

значення. При цьому інструменти та засоби державного впливу та регулювання 

процесів детінізації економіки можуть застосовуватися різнотипні: податкові, 

бюджетні, монетарні, правові, управлінські, соціальні, ресурсні. 

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. 

На рис. 5.2 наведено механізм реалізації розробленої концепції детінізації 

національної економіки. 
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Рис. 5.2. Механізм реалізації концепції детінізації національної економіки 

(розроблено автором). 

Механізм реалізації концепції детінізацїї національної економіки 
 

Генеральна мета 
концепції 

Принципи концепції 
 

Суб’єкти детінізації 
 

Об’єкти детінізації 
 

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

інформаційні 
 

Методи детінізації:  
економічні, правові, 

адміністративні, соціальні, 
спеціальні 

 

Ресурсне забезпечення: 
нормативно-правове, фінансове, 

інформаційно-аналітичне, 
організаційне, матеріальне, кадрове 

 

Комплекс пріоритетних заходів детінізації економіки  
з боку держави 

 

Адміністративно-правові 
 

Економіко-регулятивні 
 

Трансформація 
трансфертного 
ціноутворення 
 

Амністія капіталів 
некримінального 
походження 
 

Реформування основних 
елементів податкової 
системи 
 

Введення 
накопичувальної 
пенсійної системи 
 

Денонсація угод із 
офшорними зонами 
 

Часткове 
відновлення 
кримінальної 
відповідальності 
при контрабанді 
 
Обов’язкове 
декларування доходів 
при значних витратах 
 
Доступ до 
інформаційних баз 
митної вартості 

Введення попередньої 
експертизи законодавчих 
проектів щодо тінізації 
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В результаті впровадження запропонованої концепції 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. 

Зауважимо, що для успішної реалізації концепції детінізації економіки 

України існують такі найбільші ризики та загрози: відсутність політичної волі чи 

імітація при впровадженні концепції, перетворення надмірно агресивної протидії 

тінізації у “боротьбу” із економічним зростанням, можливості зворотних процесів 

при реалізації загальних реформ у державі, відсутність системного підходу та 

некомплексний характер заходів детінізації, загрози подальшої екскалації 

військових дій у країні. 

Отже, детінізація – основа державної регуляторної політики та економічної 

безпеки національного господарства в контексті стійкого розвитку та надійності в 

умовах полізагроз і невизначеності. Тому тіньова економіка має стати 

самостійною складовою в загальній дисципліні економічної теорії, а державна 

концепція детінізації – спеціальним курсом. 

 

 

 

 

 

 

 



 271

5.2. Трансформація трансфертного ціноутворення в Україні 

 

Базова сутність процесу трансферного ціноутворення – вимога застосування 

реально діючих ринкових цін, недотримання яких може призвести до суттєвого 

ухилення від оподаткування господарських операцій за рахунок необґрунтованого 

перерозподілу прибутку. При цьому повинен дотримуватися фундаментальний 

принцип – дохід від будь-якої економічної діяльності підлягає оподаткуванню у 

юрисдикціях його походження.  

Застосування трансфертного ціноутворення створює додаткові можливості 

для відтоку фінансового капіталу за кордон, зберігаючи значні суми на рахунках 

підконтрольних іноземних компаній. Цей спосіб не тільки не вимагає отримання 

ліцензії НБУ, але й дозволяє проводити супутнє заниження податку на прибуток в 

Україні. Тому механізм контролю трансфертного ціноутворення в багатьох 

країнах світу є одним із найбільш ефективних фінансових інструментів протидії 

виведенню капіталів в офшорні зони з метою податкової оптимізації [282]. 

Проблематика трансфертного ціноутворення у міжнародній економічній 

практиці набуває все більшого значення в контексті некоректного перерозподілу 

фінансових ресурсів між окремими країнами (територіями) та забезпечення 

належного рівня держбюджетних надходжень. Зазначені процеси реалізуються 

шляхом застосування неринкових цін між взаємопов’язаними структурами, 

внаслідок чого податкові органи вимагають належного обґрунтування компаніями 

таких цін у внутрішньогрупових угодах. За даними світової статистики 

орієнтовно 20 % всіх перевірок щодо дотримання норм трансферного 

ціноутворення завершується додатковими нарахуваннями податків [52]. Загалом 

фінансовий контроль над подібними явищами впроваджено в більше, ніж 60 

країнах, які продовжують удосконалювати своє законодавство у цьому аспекті.  

Концепція трансфертного ціноутворення не є абсолютно новою і для 

України, оскільки вимога розраховувати базу оподаткування на основі ринкових 

цін (насамперед, стосовно ПДВ та податку на прибуток) існує в національному 

законодавстві відносно давно. Однак, незважаючи на те, що Україна також 
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задіяна у глобалізаційних процесах, до 2013 року наша держава залишалася 

фактично єдиною європейською країною без належного контролю та регулювання 

трансферного ціноутворення при одночасно надто значних обсягах виведення 

капіталів в офшорні зони.  

Із залученням офшорних юрисдикцій шорічно оформляється близько 

половини всього експорту з України. Згідно офіційних даних державної служби 

статистики України експорт продукції через пільгові країни, операції з якими 

підлягають контролю, продовжує зростати. Найбільшим торговельним партнером 

України від початку 2014 року на зміну Кіпру стала Швейцарія (насамперед, її 

офшорний кантон Цуг); у 2017 році згідно офіційних статистичних даних майже 

третина всього експорту товарів оформлялося через Швейцарію (країна, що 

торгує) [57].  

Ціни, які декларуються експортерами-посередниками, переважно або 

стабільні, або продовжують знижуватися, хоча з урахуванням девальваційних 

процесів мали б зростати. Використання оптимізаційних схем із застосуванням 

занижених цін у зовнішньо-економічній діяльності при продажу продукції 

фінансово-промисловими групами (ФПГ) за кордон – досить поширене явище. За 

розрахунками окремих спеціалістів середньорічні обсяги недоотриманого податку 

на прибуток бюджетом України при експорті товарів 5 країнам-посередникам 

(Британські Віргінські острови, Кіпр, ОАЕ, Швейцарія та Ліван) становлять 

орієнтовно декілька десятків млрд. грн. на рік [151]. Навіть якщо певна ФПГ 

сплачує відносно значні податки на одному із початкових етапів експортного 

«ланцюга», то досягає компенсаційного ефекту за рахунок відшкодування ПДВ в 

іншій ланці. В межах України необхідність контролю трансфертного 

ціноутворення між пов’язаними суб’єктами не менша (наприклад, при продажу 

феросплавів і нафти неформальною групою “Приват” на підконтрольні 

підприємства, а також при формуванні ціни на продукцію від ГЗК до 

металургійних комбінатів вертикально-інтегрованою структурою “SCM”).         

Проблема контролю операцій трансфертного ціноутворення має 

надзвичайне важливе значення для України, особливо в контексті пошуку 
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компенсаторів збалансування держбюджету при реалізації низки реформ. Тому 

внесення відповідних змін до Податкового кодексу України (ПКУ) слід вважати 

об’єктивною закономірністю впровадження актуального міжнародного досвіду 

[69]. Загалом прийняття цього акту спрямоване на гармонізацію українського 

законодавства з рекомендаціями ОЕСР, зокрема з вказівками дотримання 

принципів трансферного ціноутворення для мультинаціональних підприємств та 

низькоподаткових податкових юрисдикцій (15 правил BEPS) [371]. Однак, 

оскільки зазначена проблематика виходить за межі тільки податкових аспектів, в 

Україні необхідно прийняти окремий Закон “Про трансфертне ціноутворення” (а 

не у вигляді поправок до ПКУ), який би відповідав існуючим міжнародним 

стандартам.   

Cтаття ПКУ “трансфертне ціноутворення” (№ 39) від початку була 

підготовлена спільно із фахівцями компанії “PwC” та експертами Світового 

банку. У державній програмі активізації економіки стосовно трансфертного 

ціноутворення планувалося отримати 0,5 млрд. грн. додаткових бюджетних 

надходжень за рік (у початковому варіанті Міністерством доходів і зборів 

прогнозувалося 20 млрд. грн. приросту податків від найбільших суб’єктів 

зовнішньо-економічної діяльності). Всього за перший рік введення в дію статті 

“трансфертне ціноутворення” у ДФС прозвітувалися орієнтовно 2 тис. 

підприємств та було виявлено лише декілька десятків випадків невідповідності 

ціни в контрольованих операціях рівню “звичайних цін”. За цими фактами 

нараховано штрафів на загальну суму 4,3 млн. грн., з яких у держбюджет України 

реально було сплачено лише 3 млн. [89]. В наступні періоди ситуація суттєво не 

змінилася (зокрема, у 2017 році донараховано 77,8 млн. грн. за результатами 29 

перевірок [55]). Відповідно слід констатувати той факт, що переважну частину 

контрольованих операцій трансфертного ціноутворення фіскальна служба не 

ідентифікує, а їх точна загальна величина – невідома. 

Окрім того, початковий перелік країн (встановлюється урядом), операції з 

контрагентами яких підлягають контролю щодо трансфертного ціноутворення, 

скоротився на 10 держав (територій), в т.ч. зі списку були виключені Швейцарія 
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та Австрія (додаток К). Також у 2016 році між Україною та Люксембургом, яким є 

одним із найбільших центрів в ЄС щодо надання офшорних фінансових послуг, 

було підписано конвенцію про уникнення подвійного оподаткування. При цьому з 

Люксембургом застосовується однакова ставка податку на репатріацію доходів, 

що і в договорі з Кіпром (5 %). Одночасно в обох конвенціях наявні корупційні 

статті щодо звільнення від оподаткування холдингів. 

Теоретично прийняття законодавчих змін до ПКУ та їх застосування мали б 

мінімізувати схеми податкової оптимізації та виведення коштів за кордон через 

офшори за допомогою маніпулювання цінами на товари (чи послуги). Проте 

вищенаведені дані засвідчили, що норми трансфертного ціноутворення в Україні 

на практиці повноцінно так і не почали діяти. З метою виявлення недоліків та 

формування власних пропозицій проаналізуємо основні законодавчі норми 

стосовно трансфертного ціноутворення в Україні за ключовими складовими. 

1) Основоположні поняття трансфертного ціноутворення. 

Норми контролю над трансфертним ціноутворенням базуються на світовій 

практиці та основоположному міжнародному стандарті – принципі “витягнутої 

руки” (“arm's length”). Його застосування полягає в оподаткуванні прибутку, який 

не виникає між взаємопов’язаними особами при здійсненні комерційних та 

фінансових операцій, але мав би формуватися при їх реалізації в аналогічних 

умовах між непов’язаними суб’єктами. Досить важливо, що в українському 

законодавстві доведення недотримання принципу “витягнутої руки” у 

контрольованих операціях покладено на податкові органи, як і в переважній 

більшості розвинених країн;   

Національною специфікою ПКУ є використання поняття “звичайна ціна” 

(пункт 39.1.3), що сумнівно без урахування можливих змін ринкової кон’юнктури 

(наприклад, сезонного коливання цін на товари сільського господарства). У цьому 

аспекті також не обгрунтована фіксація максимально допустимого діапазону 

відхилення від звичайних цін на рівні 5 % (у початковому варіанті законопроекту 

існував 20 %-й поріг, який фактично дозволяв здійснювати вагомі цінові 

маніпулювання). Оскільки ринкова ціна практично завжди волатильна, а не єдина, 
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вважаємо, що недоцільно чітко фіксувати інтервальні межі коливань. Більш 

адекватний інструмент трансфертного ціноутворення у цьому випадку – реально 

існуючі ринкові ціни на основі співставних угод в однакових економічних умовах. 

При цьому важливо зазначити, що внаслідок контролю над трансфертним 

ціноутворенням коригування може здійснюватися не тільки в бік зростання, але й 

одночасно існує можливість зменшення податкових зобов’язань. 

Надто широкі та неконкретизовані тлумачення мають поняття “відносини, 

які можуть впливати на умови” та “інші можливості однієї особи впливати на 

рішення” (п. 14.1.159) [69]. Внаслідок цього створюються фінансові та юридичні 

умови для можливих корупційних дій з боку представників податкових та 

судових органів влади. 

2) Операції, які підлягають фінансовому контролю. 

Загалом ПКУ встановлює механізми контролю над угодами із 

нерезидентами як зовнішніх юрисдикцій, в межах яких діє режим пільгового 

оподаткування, так і всередині країни між взаємопов’язаними особами (при цьому 

особлива увага приділяється збитковим підприємствам). Існуючі рекомендації 

ОЕСР стосуються лише сфери міжнародної торгівлі між юридичними особами. 

Проте вважаємо, що у нинішніх економічних реаліях України цілком 

обгрунтованим є розширення правил трансфертного ціноутворення на внутрішні 

трансакції та фізичних осіб за критерієм “пов’язаності” – через бенефіціарного 

власника. Водночас вважаємо недоцільним в усіх випадках застосовувати 

загальний термін “пов’язані особи” [69]. В чинному законодавстві України наявні 

нетотожні тлумачення поняття “пов’язаних осіб”: з боку НБУ, Податкового 

кодексу та антимонопольного законодавства. Причина цього явища – різна мета 

та предмет регулювання господарської діяльності. 

Трансфертне ціноутворення має сенс при “експорті доходів” економічними 

агентами на території із нижчими ставками корпоративного податку, або при 

“імпорті витрат” у країну власного резидентства. Наприклад: контроль 

трансфертного ціноутворення між суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності 

України та Росії є беззмістовним, оскільки величина податку на прибуток у нашій 
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країні менша, а перелік витрат для зниження податкових зобов’язань – 

співставний. Окрім того, моніторинг та контроль операцій має стосуватися 

управління активами чи (не)майновими правами, а не ступеня споріднення 

суб’єктів економічної діяльності (п. 14.1.159), оскільки цим самим спотворюється 

базова сутність трансфертного ціноутворення. Проте, специфіка національного 

законодавства щодо трансфертного ціноутворення полягає в тому, що контролю 

можуть підлягати також і зовнішньо-економічні операції між непов’язаними 

суб’єктами із низькоподаткових юрисдикцій, що не входять в офіційний перелік. 

Застосовувати такий підхід невірно (хоча окремі країни – такі, як Польща, Росія – 

його практикують) також через тотальність та неможливість фактичної реалізації. 

В зазначеному контексті більш важливо акцентувати увагу на моніторингу 

операцій з неформальними офшорами. Тому вважаємо за необхідне уніфікувати 

офіційний перелік країн (чи територій) за рахунок доповнення офшорних зон 

(додаток Л) державами, операції з якими підлягають фінансовому контролю в 

межах трансфертного ціноутворення. Зокрема, до таких країн також слід віднести 

Австрію, Кіпр, Люксембург та Швейцарію, які характеризуються ліберальними 

податковими системами, надаючи пільги з податку на прибуток та дивідендів. 

Відповідно до чинного законодавства контроль (визначається не за 

договором, а за принципом “витягнутої руки”) в контексті трансфертного 

ціноутворення повинен здійснюватися при проведенні операцій обсягом більше 

150 млн. гривень на рік (пункт 39.2.1.7) між будь-якими контрагентами, якщо 

хоча б один з них зареєстрований в державі (території) зі ставкою податку на 

прибуток (корпоративного податку) на 5 і більше процентних пункти (ця норма 

недоцільна за наявності єдиного офіційного списку країн) меншою, ніж в Україні 

(пункт 39.2.1.2) [69]. Тобто безпосередній контроль стосується тільки відносно 

масштабних операцій, переважно найбільших фінансово-промислових груп, чим 

суттєво обмежується сфера застосування правил трансфертного ціноутворення.  

Мінімальний ліміт для контролю таких операцій в інших країнах порівняно 

нижчий. Наприклад, в Польщі порогові значення диференційовані: 50 тис. євро – 

між взаємопов’язаними особами, 30 тис. євро – для операцій з нематеріальними 
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активами та 20 тис. євро – для угод з підприємствами із низькоподаткових 

юрисдикцій; у Росії операції із взаємопов’язаними особами по 

зовнішньоекономічним угодам не підлягають контролю, а із незалежними 

суб’єктами – на рівні більше 60 млн. руб. в рік, проте поріг контрольованості за 

внутрішніми угодами істотно вищий – 1 млрд. руб. [96]. В обох зазначених 

країнах перелік юрисдикцій із пільговим оподаткуванням, як і в Україні, 

встановлюється державними регулюючими органами. 

Слід також зауважити, що практика застосування граничних значень для 

контролю трансфертного ціноутворення існує не у всіх державах. Хоча порогова 

сума контрольованих операцій в нашій країні економічно нічим не обґрунтована, 

проте за таких умов фінансовий моніторинг та звітність не поширюється на 

значну кількість суб’єктів середнього і малого бізнесу та не призводить до 

додаткового податкового навантаження, що характеризує цю норму з позитивного 

боку. Тому введення граничного значення в Україні на рівні 150 млн. грн. є 

прийнятним; однак в подальшому його не варто збільшуватити, мотивуючи 

зростання девальвацією національної грошової одиниці. Недоцільним також 

вважаємо подальше зростання річного обсягу операцій з одним контрагентом 

(понад 10 млн. грн.). Повністю скасовувати мінімальний поріг для операцій, що 

підлягають контролю трансфертного ціноутворення, не варто, оскільки це 

автоматично зобов’яже всіх без винятку суб’єктів надавати податкову звітність та 

одночасно не призведе до якісного аналізу інформації. 

3) Методи трансфертного ціноутворення.  

Загалом, ПКУ передбачає використання п’ять методів, за допомогою яких 

можливо довести ринкове походження трансферних цін. За принципом 

“замовчування” в якості пріоритетного повинен застосовуватися метод 

порівняння неконтрольованої ціни (аналогів продажу). В усіх інших випадках 

суб’єктам економічної діяльності необхідно обгрунтовувати неможливість 

використання порівняльного методу та вибір альтернативних методів 

ціноутворення: “ціна перепродажу”, “витрати плюс”, “розподілу прибутку” та 

“чистого прибутку”. Хоча в законодавстві передбачений чіткий перелік методів 



 278

для контролю трансфертного ціноутворення, проте одночасно відсутній механізм 

та порядок їх застосування, що потенційно може призводити до суперечок між 

ДФС і платниками податків та сприятиме виникненню корупційної складової. 

Стосовно методів формування ринкових цін у контексті трансферних 

операцій світова практика дещо відрізняється залежно від країни. Зокрема, 

законодавство США детально регламентує вибір певного методу визначення 

ринкової ціни для кожного типу угод; в Нідерландах економічні агенти мають 

можливість вільного вибору будь-якого методу, але зобов’язані довести 

відповідність трансферних цін ринковому рівню перед податковими органами 

[96]. Однак переважна більшість європейських країн, Канада, Японія 

дотримуються базових рекомендацій ОЕСР для цілей контролю трансфертного 

ціноутворення. 

Коректність трансфертного ціноутворення в Україні на практиці 

перевіряється органами ДФС переважно або шляхом співставлення цін, або 

порівнянням рентабельності підприємств із подібними видами господарської 

діяльності (найменш пріоритетний метод “чистого прибутку” [257, с. 107]). 

Фактично більш поширений другий підхід, оскільки в Україні часто відсутня (або 

недостатня) інформаційна база для порівняння контрольованих операцій. У 

національному законодавстві допускається використання різних інформаційних 

джерел з метою контролю трансфертного ціноутворення, в т.ч. міжнародних. 

Однак, слід зауважити, що наша держава не прагне до налагодження обміну 

інформацією з іншими країнами, що важливо в епоху глобалізації. Для зменшення 

суперечок між ДФС та господарюючими суб’єктами, необхідно встановити чіткий 

легітимний перелік інформаційних джерел, залучивши авторитетні міжнародні 

аудиторські компанії (т.зв. “велику четвірку”). 

Іншою суттєвою вадою ПКУ в частині норм трансфертного ціноутворення є 

його неузгодженість (для одних і тих самих трансакцій) із Митним кодексом 

України (МКУ). Згідно правил СОТ митна вартість товарів (послуг) для цілей 

оподаткування визначається на основі інших методів ніж при трансфертному 

ціноутворенні, без використання поняття “звичайна ціна” та агрегованих 
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показників; методика розрахунку цін також відрізняється за часовими періодами. 

Відповідно виникає потреба уніфікації термінології та гармонізації підходів при 

визначенні ринкових цін між ПКУ та МКУ. Ця проблема існує і на міжнародному 

рівні, оскільки не сформовано однозначних рекомендацій її вирішення [31, с. 91].   

4) Порядок надання звітності та її документальний зміст. 

Закон передбачає одноразову річну звітність платників податків у разі 

перевищення встановлених порогових значень за операціями трансфертного 

ціноутворення. При цьому малий бізнес звільнений від підготовки документації та 

звітності щодо операцій трансфертного ціноутворення, а найбільші платники 

податків зобов’язані надавати органам ДФС первинну документацію стосовно 

кожної контрольованої операції. У такому випадку дотримання правил 

трансфертного ціноутворення значно посилює адміністративну функцію, 

призводить до необхідності проведення порівняльного аналізу та створює 

додаткове навантаження, пов’язане із належним документальним оформленням. 

Окремо передбачено, що ДФС не має права здійснювати аудит формування цін в 

контрольованих операціях у межах звичайної (планової) податкової перевірки. 

Ведення спеціальної документації стосовно контролю трансфертного 

ціноутворення існує практично у всіх країнах із розвиненою податковою 

системою. Окремі держави застосовують також додаткову вимогу превентивного 

повідомлення про наміри здійснення контрольованих угод. У такий спосіб 

формується загальне уявлення про стан ринкового ціноутворення та проводиться 

аналіз інформації з метою встановлення потенційної цільової групи економічних 

агентів для майбутніх перевірок. Одночасно існує власна специфіка проведення 

контролінгу трансфертного ціноутворення, притаманна певній країні [96]: 

- у Франції відповідна документація подається взаємозалежними 

підприємствами тільки у випадку перевищення загального річного обсягу 

операцій між ними більше 400 млн. євро;  

- у Німеччині та Нідерландах економічні агенти звільнені від необхідності 

подання документації щодо трансфертного ціноутворення, окрім випадків прямої 

вимоги податкових органів протягом обмеженого часового періоду;  
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- в Італії існує такий підхід: суб’єкти економічної діяльності повинні 

повідомляти фіскальну службу (агенство доходів) про здійснення внутрішніх 

операцій між взаємопов’язаними групами, але одночасно існує вільний вибір 

відносно подання супроводжуючої документації разом із річною декларацією. 

Наявність первинних документів та своєчасна звітність мінімізує ризики 

донарахування податкових зобов’язань і штрафних санкцій у разі проведення 

аудиту. При цьому компанії із річним оборотом до 50 млн. євро мають право на 

спрощене ведення документообігу трансфертного ціноутворення.  

Заслуговує на увагу також досвід Росії, де не існує вимоги надання 

первинних документів. Всі податкоплатники зобов’язані звітуватися про угоди 

трансфертного ціноутворення, проте документація формується тільки відносно 

тих операцій, які перевіряються контролюючими органами. У цьому випадку 

адміністративне навантаження не надто обтяжливе і одночасно держава зберігає 

ефективний механізм моніторингу та контролю. 

Підсумовуючи наведений міжнародний досвід, можна зробити висновок, що 

немає особливої потреби у підготовці та поданні суб’єктами економічної 

діяльності всієї детальної документації щодо обгрунтування “звичайних цін”. В 

Україні достатньо зобов’язати економічних агентів звітуватися за спрощеною 

процедурою, а запити детальної первинної документації повинні надаватися 

тільки при безпосередніх цільових перевірках трансфертного ціноутворення 

органами ДФС. При цьому до найбільших ФПГ повинні висуватися додаткові 

вимоги розкриття інформації відповідно до так званих правил BEPS (Base Erosion 

and Profit Shifting – “розмивання” податкової бази та виведення доходів з-під 

оподаткування), які заплановано ввести в дію всіма державами ОЕСР. Ці правила 

зобов’язують більш детально розкривати інформацію найбільшими компаніями 

перед фіскальними органами про прибутки від зовнішньо-економічної діяльності. 

Одночасно слід дозволити групувати однотипні операції при поданні звітності, 

що передбачено міжнародними нормами. 

5) Штрафні санкції. 



 281

Від початку у законопроекті щодо трансфертного ціноутворення 

передбачалися неадекватно значні штрафи за неподання звітності щодо 

контрольованих операцій суб’єктами господарювання: 5 % від загальної суми, а 

для найбільших податкоплатників окрім цього – додатково 100 мінімальних 

заробітних плат за неправильне ведення документації.  Для порівняння в табл. 5.3 

наведено параметри штрафів, які запроваджені в інших державах. 
 

Таблиця 5.3 

Штрафні санкції щодо контролю трансфертного ціноутворення  

в окремих країнах світу  
Країна Розмір штрафу Зміст порушення 

 
США 10 тис. дол. та 20-40 % 

донарахування податкових 
зобов’язань 

Неподання повідомлення про 
взаємопов’язаних осіб 

Канада До 12 тис. дол.  
 

Неподання відповідної документації 

Німеччина До 5 тис. євро, або 5-10 % 
донарахування податкових 
зобов’язань 

Недотримання законодавства щодо 
трансфертного ціноутворення 

Франція Від 5 тис. євро до 10 % 
донарахування податкових 
зобов’язань 

За неповну інформацію по 
трансфертним цінам 

Фінляндія До 25 тис. євро 
 

Неподання відповідної документації 

Латвія Від 70 до 700 євро Надання даних із недотриманням 
встановлених термінів 

Джерело: складено автором за даними [96]. 

 
Враховуючи відносно надмірний розмір покарання а також нереальність 

сплати таких штрафів, в остаточному варіанті діючий розмір санкцій в Україні 

був змінений та обмежений:  

а) за неподання звітності щодо реалізованих операцій, які підлягають 

контролю – з 5 % до 300 розмірів мінімальної зарплати (згідно Закону № 2245); 

б) за ненадання первинної документації – до 200 мінімальних зарплат. 

Порівнюючи розмір штрафних санкцій за недотримання законодавства у 

сфері трансфертного ціноутворення з іншими країнами, вважаємо, що доцільно 

встановити комбіноване поєднання порогових значень як в абсолютному, так і у 
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відносному вираженні (до 3 %), оскільки при реалізації достатньо великого обсягу 

контрольованих трансакцій економічно вигідніше сплатити фіксований штраф, 

ніж надати відповідну звітність та документацію. 

6) Існуючі пільги та преференції. 

Однією із особливостей українського законодавства про трансфертне 

ціноутворення є наявність окремих преференцій для бюджетоутворюючих 

галузей національної економіки: АПК, металургійної та хімічної. Зокрема, з 

метою адаптації до нових вимог у перехідних положеннях для підприємств цих 

галузей, які здійснюють зовнішньоторговельні операції через пов’язані зарубіжні 

компанії, що зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях, передбачена 

можливість добровільного вибору методу встановлення звичайної ціни (на 

загальних підставах). Окрім того, металургійним та хімічним підприємствам а 

також аграріям тимчасово дозволяється до 5 % отриманої маржі залишати за 

межами України. Цим самим частина коштів, яка виведена у такий спосіб за 

кордон, не підлягає оскарженню для податкових цілей державними органами. 

Однак, необхідно акцентувати увагу на існуванні у вказаних пільгових галузях 

найбільшої концентрації контрольованих операцій, які реалізуються крупними 

взаємопов’язаними компаніями ФПГ переважно із офшорних зон. Доцільно 

застосовувати однакові законодавчі норми до всіх господарюючих суб’єктів. 

7) Інституційна структура. 

Наразі контроль за трансфертним ціноутворенням покладений на 

департамент податкового та митного аудиту, який вирішує надзвичайно широкий 

спектр завдань та процедур відповідно до ПКУ, і тому не встигає проаналізувати 

всю наявну звітність. Окрім того, цей відділ не має у своєму складі 

спеціалізованих фахівців із трансфертного ціноутворення, а тому існує потреба 

професійних кадрів, які здатні відслідковувати подібні угоди. Враховуючи 

надзвичайну актуальність зазначеної проблематики, у складі ДФС України 

необхідно створити окремий спецпідрозділ із концентрацією функцій 

моніторингу, аналізу та контролю в офісі великих платників податків. Відповідно 

до міжнародного досвіду у цю структуру повинні ввійти різнобічні фахівці 
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(юристи, економісти, бухгалтери), які мають пройти спеціальне стажування. 

Компромісним варіантов є тимчасове залученням для роботи у підрозділі з 

контролю ТЦУ аудиторів “великої четвірки”. Це дасть змогу забезпечити певну 

об’єктивність та накопичувати досвід вирішення однотипних проблем. 

В табл. 5.4 наведено основні пропозиції щодо трансфертного ціноутворення.  

 

Таблиця 5.4 

Недоліки та пропозиції трансформації трансфертного ціноутворення в 

Україні  (розроблено автором) 

№ 
з/п 

Елементи 
трансфертного 
ціноутворення 

Нелоліки трансфертного 
ціноутворення 

Пропозиції трансформації 
трансфертного ціноутворення 

1 

Операції, які 
підлягають 
фінансовому 
контролю  

Тотальність та неможливість 
всеохоплюючого контролю 
зовнішньо-економічних 
операцій  

Ліквідація 5 % норми відхилення 
ставки корпоративного податку інших 
країн від податку на прибуток в 
Україні внаслідок дублювання із 
окремим офіційним переліком держав 
(територій); акцент на контролінг 
операцій із неформальними 
офшорами (Австрія, Кіпр, 
Люксембург, Швейцарія) 

2 

Методи 
трансфертного 
ціноутворення  

Різні методи та методика 
контролю ціноутворення в 
ПКУ та МКУ; відсутня 
(недостатня) інформаційна 
база для порівняння  

Синхронізація методів ціноутворення 
ПКУ та МКУ; визначення переліку 
інформаційних баз даних відповідно 
до рекомендацій світових аудиторів 

3 

Порядок 
надання 
звітності та її 
зміст 

Надмірна деталізація 
податкової звітності та 
надання первинної 
документації у всіх випадках  

Надання первинної документації 
тільки на вимогу при проведенні 
податкових перевірок; групування 
однотипних операцій 

4 

Штрафні санкції Фіксація покарання в 
абсолютних розмірах, що 
призводить до вигоди 
неподання звітності та 
документації при значних 
обсягах операцій 

Комбіноване поєднання граничних 
розмірів санкцій за недотримання 
законодавства щодо трансфертного 
ціноутворення в абсолютному та у 
відносному вираженні (до 3 %) 

5 

Існуючі пільги 
та преференції 

Необгрунтованість надання 
преференцій експортним 
підприємствам окремих 
пільгових галузей 

Відміна преференцій та пільг для всіх 
експортних підприємств в частині 
трансфертного ціноутворення 

6 

Інституційна 
структура 

Надмірний спектр завдань та 
процедур департаменту 
податкового та митного 
аудиту ДФС України 

Прийняття окремого Закону України 
“Про трансфертне ціноутворення”; 
ствоерння спецпідрозділу контролю 
трансфертного ціноутворення  
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Проаналізувавши ключові складові трансфертного ціноутворення в Україні, 

можна зробити однозначний висновок щодо їх недосконалості та потреби 

подальших змін на законодавчому рівні. Перед тим як сформується стійка 

коректна практика, необхідно доопрацювати регулювання цих процесів для 

фахового та ефективного застосування нових норм і правил. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що 

контролінг трансфертного ціноутворення – потенційно дієвий важіль, який здатен 

перешкоджати виведенню в офшорні зони вагомої частини прибутків 

економічних суб’єктів та цим самим ухилянню від оподаткування. У зазначеному 

аспекті чинне законодавство містить низку суттєвих недоліків: 

- некоректно застосовується спеціальна термінологія; 

- існує суб’єктивний чинник при виборі інформаційних джерел для 

контролю трансфертного ціноутворення, що сприяє виникненню корупційних 

ознак;  

- запроваджено надмірні вимоги щодо документальної звітності при 

реалізації операцій із використанням трансфертного ціноутворення; 

- надано необгрунтовані преференції експортерам продукції окремих 

галузей; 

- створені правові колізії між ПКУ та МКУ. 

Реально на практиці інститут контролю за трансфертним ціноутворенням в 

Україні, володіючи значним потенціалом, функціонує неналежно, генеруючи 

незадовільні результати. Національні норми і правила в частині трансфертного 

ціноутворення потребують трансформації з метою їх наближення до 

загальноприйнятих міжнародних стандартів та досягнення повноцінних 

результатів застосування законодавства. Зокрема, запропоновано такі додаткові 

заходи та методичні рекомендації, спрямовані на удосконалення податкового 

контролю: 

- прийняття окремого Закону України “Про трансфертне ціноутворення”; 

- застосування поняття “ринкова ціна” (замість “звичайна ціна”) та 

уточнення терміну “пов’язані особи”; 
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- 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 із залученням міжнародних експертів. 

Застосування правил та процедур контролю трансфертного ціноутворення 

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 швидше отримати вагомий економічний ефект для держави. 
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5.3. Амністія капіталів як важіль детінізації економіки 

 

Одним із ефективних засобів, що загалом сприятиме детінізації економіки 

України, є “амністія капіталів” – інституціальне забезпечення та впровадження 

режиму звільнення економічних агентів від фінансової, адміністративної та 

кримінальної відповідальності з метою репатріації та легалізації тіньових 

фінансових ресурсів. Реалізація амністії передбачає одночасне формування 

системи обмежувальних заходів та створення превентивних умов щодо протидії 

“відпливу капіталу” за межі держави. За обсягами охоплення тіньової економічної 

діяльності амністія капіталів може бути умовною, частковою або повною. 

Необхідно розмежовувати дефініцію понять “амністія капіталів” та 

“податкова амністія”: 

- податкова амністія (за правовою та економічною сутністю дублює поняття 

“податковий компроміс” у трактуванні ДФС України) передбачає звільнення 

суб’єктів господарювання від фінансових санкцій за умови часткової сплати 

податків та спрямована, насамперед, на поповнення доходної частини державного 

бюджету; 

- амністія капіталів – пріоритетне залучення фінансових ресурсів в офіційну 

економіку, що супроводжується частковим (або повним) звільненням від сплати 

податків а також супутньої відповідальності. 

Впровадження амністії капіталів (як і податкової амністії) фактично означає 

реалізацію певної компромісної угоди, яка передбачає офіційне визнання факту 

вимушеного здійснення тіньової діяльності внаслідок недосконалого 

інституційного середовища. У цьому випадку завдяки ліберальному підходу до 

платників податку потенційно можливо знизити рівень тінізації економіки за 

рахунок репатріації частини національних капіталів з їх перетворенням у 

додатковий  інвестиційний ресурс, розширення майбутньої бази оподаткування, 

отримання додаткових надходжень в держбюджет країни та грошових коштів у 

банківську систему. 
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Щодо доцільності проведення в Україні легалізації тіньових доходів 

юридичних та фізичних суб’єктів господарювання дискусія ведеться тривалий 

період. Зокрема, окремі ідеї, спрямовані на інтеграцію фінансових ресурсів 

національного походження із офшорних зон в офіційну економіку, 

висловлювалися в українському суспільстві із середини 90-х років 20 ст., проте 

так і не стали чітко окресленими та реалізованими. 

У контексті детінізації економіки основна проблематика стосується таких 

аспектів: 

1) Яка частина економіки може бути детінізована внаслідок амністії 

капіталів? 

2) Якою повинна бути податкова ставка амністії щодо реекспорту тіньових 

капіталів? 

3) Яка структурна частина тіньової економіки може бути легалізована у 

такий спосіб? 

4) Чи існує необхідна рецепція та розуміння таких дій у суспільстві? 

Для того, щоб визначитися із відповідями на поставлені запитання, варто 

розглянути, насамперед, міжнародний досвід (як позитивний, так і негативний) 

проведення економічних амністій. Зокрема, на законодавчому рівні легалізацію 

тіньових доходів у вигляді амністії капіталів (чи податкової амністії) здійснювали 

такі країни, як США, Німеччина, Франція, Італія, Швейцарія, Бельгія, Ірландія, 

Туреччина, Аргентина, Індія, Казахстан, Грузія, Росія та інші. Економічна 

амністія у той чи інший спосіб була реалізована як у державах із 

трансформаційною економікою, так і в провідних країнах світу. 

Амністія капіталів як економічний механізм був започаткований у 20-х 

роках 20 ст. в США після “Великої депресії”, коли вперше було запропоновано 

легалізувати тіньові доходи від торгівлі алкоголем з їх одночасним інвестуванням 

в офіційну економіку. Після цього подібні економічні амністії проводилися 

регулярно як на рівні країни, так і окремих штатів. Зокрема, з 1982 до 1997 року 

було проведено декілька десятків податкових амністій. Переважна більшість 

штатів проводила повну амністію за всіма видами податків тривалістю від кількох 
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днів до півроку із звільненням від кримінальної відповідальності. Протягом 

зазначеного періоду у бюджети федерального рівня сумарно було сплачено 

2,1 млрд. дол. (від 0,01 % до 2,6 % загальної суми податкових надходжень) [286, 

с. 374]. За даними Федерації податкових адміністраторів США отримані 

результати оцінювалися переважно як невдалі (за винятком окремих штатів). При 

цьому США не відмовилися від подібної практики і в наступні періоди. Відносно 

успішними були податкові амністії 2009-2012 рр.: розмір додаткових бюджетних 

надходжень становив близько 5 млрд. дол.; одночасно запроваджувалося 

посилення відповідальності за подальшу несплату податків. 

У європейських країнах першою державою, яка здійснила часткову 

амністію капіталів, була Швейцарія. Після Другої світової війни відбулася 

легалізація капіталів виключно у банківській сфері, яка позитивно вплинула на 

зростання інвестиційних вкладень та збільшення ВВП країни [120, с. 18]. 

У 1997 році була проведена податкова амністія в Індії, яка відзначалася 

більш ніж триразовим зменшенням ставки оподаткування доходів фізичних осіб: з 

97,5 % до 30 %. Податкова амністія також супроводжувалася активною 

інформаційною кампанією в ЗМІ, а також попередженням, що така акція 

проводиться востаннє. У підсумку, участь в цій амністії взяли 466 тис. осіб, які 

сплатили до бюджету країни 2,5 млрд. дол. (більше 33 млрд. рупій) із 8,2 млрд. 

дол. задекларованих та повернених капіталів [120, с. 19]. Розмір додаткових 

надходжень у 2 рази перевищив прогнозовану величину та в 3 рази податкові 

збори від п’яти попередніх економічних амністій. До того часу у цій країні 

податок на доходи фізичних осіб сплачували лише 5 % населення. 

Вдалим прикладом була 10-місячна податкова амністія, проведена в Ірландії 

у 1998 році. Згідно її умов дозволялося розкриття інформації про стан офшорних 

рахунків в обмін на гарантії ненарахування штрафних санкцій за ухилення від 

оподаткування та відсутність кримінальних переслідувань. Реалізація податкової 

амністії супроводжувалася такими інституціональними змінами: валютна 

реформа, яка передбачала вільне ввезення та вивезення валюти; масштабна 

податкова реформа, згідно якої суттєво розширювалися повноваження фіскальних 
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органів та різко збільшувалися штрафні санкції. У підсумку, завдяки податковій 

амністії в бюджет додатково вдалося акумулювати коштів на суму 750 млн. дол. 

США, що наближено становило 2,5 % ВВП країни. 

Значний позитивний досвід проведення регулярних податкових амністій 

існує в Італії. Для прикладу, амністія 2002-2003 рр. передбачала сплату 2,5 % 

суми від загальної величини прихованих доходів (або фінансування державних 

зобов’язань). Після виконання відповідних вимог фізичним особам від податкових 

органів видавався спеціальний “сертифікат конфіденційного внеску”, яким 

гарантувалися права на звільнення від подачі декларацій, сплати податкових 

заборгованостей та відсутність проведення аудиту капіталів, отриманих до 

амністії. У такий спосіб в офіційну економіку країни було повернено близько 

31 млрд. дол. тіньового походження. За цією ж схемою з 15.09.2009 до 30.04.2010 

року тривала чергова податкова амністія (третя за вісім років), у результаті якої в 

бюджет держави було сплачено 7,2 млрд. євро із більше ніж 100 млрд. 

задекларованих коштів [120, с. 19]. Особливість цієї податкової амністії – 

застосування диференційованої податкової ставки, яка зростала із наближенням 

термінів завершення амністії (5 % до 12 міс. 2009 р., 6 % в 02 міс. та 7 % в 04 міс. 

2010 р.). Тим самим стимулювалася мотивація детінізації неофіційних доходів на 

початковому етапі проведення запланованого заходу. 

Податкова амністія як окремий законодавчий акт також оголошувалася 2003 

року в Німеччині. Вона поширювалася на 10-річний період формування тіньових 

доходів (з 1993 до 2002 рр.), тривала 2 роки та передбачала відсутність 

кримінальної відповідальності стосовно добровільно легалізованих коштів. При 

цьому фізичні особи замість цілої низки податків зобов’язувалися сплатити 

уніфікований податок за базовою ставкою 25 %, яка надалі підвищувалася до 

35 %, проте залишалася на 13 % нижчою за діючу верхню межу оподаткування [5, 

с. 67]. У підсумку, із прогнозованих 5 млрд. надійшло 1,5 млрд. євро, що 

характеризує результати амністування лише як частково задовільні. Вважаємо, що 

причиною цього була завищена ставка на легалізовані доходи. 
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Одним із найбільш ліберальних щодо умов проведення можна вважати 

бельгійській досвід амністії капіталів. Громадяни цієї країни тривалий період 

надавали перевагу збереженням власних фінансових ресурсів у країнах із нижчим 

податковим навантаженням. Із 2004 року у Бельгії набув чинності закон, згідно 

якого дозволялася легалізація тіньових коштів фізичними особами, отриманих від 

інвестицій за межами держави. При цьому застосовувався дуальний підхід: 

альтернатива вибору полягала в можливості інвестування капіталів у країни ЄС не 

менше ніж на три роки із одночасною сплатою податку за ставкою 6 %; або 

простого декларування капіталів без їх фактичного повернення, проте із сплатою 

податку за ставкою 9 %. До того ж, державою гарантувалося звільнення від 

кримінальної відповідальності за ухилення від оподаткування стосовно 

амністованих капіталів, яке оформлялося у вигляді розписки. У результаті 18 тис. 

бельгійців легалізували 5,7 млрд. євро, а бюджет країни отримав додаткових 

податкових надходжень на суму 496 млн. євро [5, с. 67]. 

Досить важливим стимулом, який сприяв успішній легалізації тіньових 

капіталів, стало прийняття та введення в дію з 2005 року окремої директиви ЄС, 

яка передбачає обмін інформацією між країнами Євросоюзу щодо банківських 

внесків та інвестицій приватних осіб.   

Проте результати економічних амністій не завжди відповідають 

очікуванням щодо їх проведення, про що свідчать не зовсім вдалі приклади із 

міжнародного досвіду. 

Неоднозначними за своїми наслідками були оцінки низки економічних 

амністій, проведених у Туреччині. Починаючи із 1963 року такі амністії 

здійснювалися фактично із періодичністю 4-5 років, в яких взяло участь близько 

чверті населення [294]. Найбільш успішною була нефіскальна податкова амністія 

1998 року, що відзначалася, насамперед, простотою та максимально ліберальними 

умовами проведення: всі кошти, які зараховувалися на окремі рахунки турецьких 

банків, звільнялися від будь-якого оподаткування, а їхнє походження не мало 

ніякого значення. У результаті цієї акції із тіньового обороту було виведено та 

легалізовано біля 20 млрд. дол., які сприяли суттєвому зростанню офіційної 
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економіки країни. Специфічна особливість податкових амністій Туреччини – 

можливість легалізовувати тіньові капітали юридичними суб’єктами, яким було 

надане право здійснювати сплату податкових зобов’язань без врахування 

інфляційного чинника. Тим самим провокувалося нарощування податкових 

заборгованостей та подальше очікування чергових амністій. Тому наступні 

амністії не були порівняно вдалими внаслідок надмірної частоти їх проведення. 

У 1987 році амністія тіньових капіталів проводилася в Аргентині. Основна 

особливість її здійснення – вкладення задекларованих коштів в акції національних 

підприємств за умови паралельних інвестицій такої ж величини у спеціальні 

цільові фонди, з яких фінансувалися закупівля промислового обладнання, нове 

будівництво та ін. [286, с. 374]. Ускладнена реалізація зазначених вимог призвела 

до того, що внаслідок проведення амністії капіталів бюджет країни не отримав 

суттєвих надходжень. Характерною причиною негативного досвіду Аргентини 

слід вважати також численні економічні амністії, які проводилися до зазначеної 

акції. 

На пострадянському просторі заслуговує на увагу досвід Казахстану, який 

першим здійснив амністію капіталів. На основі окремого закону [66] із 14 червня 

2001 року була проведена амністія тіньових капіталів некримінального 

походження та одночасна репатріація закордонних коштів, які були виведені із 

країни переважно внаслідок неприйнятного фіскального режиму. Тривалість цієї 

акції від початку становила 20 днів, проте згодом була продовжена до 30 діб 

(найбільша активність спостерігалася в останні 3 дні). Протягом зазначеного 

терміну будь-яка фізична особа могла перевести свої кошти на спеціальні рахунки 

національних банків без набуття права розпорядження ними до завершення 

періоду амністії. У свою чергу банки видавали офіційне свідоцтво, в якому 

вказувалися сума коштів та дата їх внесення. Одночасно суб’єкти звільнялися від 

кримінальної та адміністративної відповідальності, а їхні вкладення не підлягали 

оподаткуванню та нарахуванню фінансових санкцій. Джерела походження 

капіталів не перевірялись, але встановлювалися певні обмеження: 
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- легалізації підлягали лише кошти, отримані шляхом податково-фінансових 

правопорушень; 

- інші фінансові кошти чи кредитні ресурси не підлягали амністуванню; 

- закон про амністію капіталів не поширювався на корупційні дії. 

Варто зазначити, що амністія капіталів супроводжувалася введенням в дію 

нового податкового кодексу, згідно якого знижувалися базові ставки ПДВ (з 20 % 

до 16 %) та соціального податку (з 26 % до 21 %) [49, с. 52]. Також для залучення 

в офіційний оборот легалізованих коштів державою випускалися спеціальні цінні 

папери. В якості додаткової гарантії з боку держави публічно були знищені 

податкові документи всіх фізичних осіб, які погодилися на добровільну амністію. 

В результаті цієї акції на спецрахунки банків було внесено близько 480 млн. дол. 

(2,2 % ВВП країни), із яких 88,5 % склала готівкова валюта [49, с. 52]. Прогнози 

стосовно суми амністованих капіталів, репатрійованих у країну істотно різнилися. 

Загальна величина легалізованих коштів фактично співпала із попередніми 

розрахунками фахівців міністерства фінансів та національного банку Казахстану; 

з іншого боку, надто оптимістичні передбачення (до 3 млрд. дол.) не 

підтвердилися. Загалом представленою можливістю скористалися близько 3 тис. 

осіб, а середній розмір депозитів наближено становив 160 тис. дол. (варіативність 

легалізованих внесків – від 2 тис. до 700 тис. дол. на одну людину), 70 % із яких 

залишилася у банківській системі і після завершення амністії. Стосовно 

закордонних капіталів (насамперед, із офшорних зон) слід визнати, що ця амністія 

виявилися неефективною: із загальної величини детінізованих коштів лише 11 % 

(50,5 млн. дол.) становили безготівкові надходження, повернені із іноземних 

банків.  

У підсумку, результати першої амністії капіталів можна оцінити двояко: 

легалізація тіньових фінансових ресурсів частково допомогла Казахстану 

подолати наслідки економічної кризи 1998 року та сприяла подальшому сталому 

розвитку країни; проте кількість фізичних осіб, які взяли участь у цій акції (0,02 % 

економічно активного населення країни), виявилася незначною, а обсяги 

репатрійованих капіталів, попередньо виведених за межі країни, – несуттєвими. 



 293

Однак, результати наступної амністії, яка проводилася у 2006-2007 рр., виявилися 

вагомішими: із тіньового обороту було виведено 6,6 млрд. дол. (845 млрд. тенге); 

окрім цього бюджет країни додатково отримав у вигляді податків 59,6 млрд. тенге 

(4 % доходної частини). Майбутні економічні амністії плануються проводити в 

Казахстані для тіньового бізнес-середовища на більш жорстких фіскальних 

умовах. 

Амністія капіталів також була складовою комплексу економічних реформ, 

які впроваджувалися у Грузії. Відповідно до закону “Про амністію та легалізацію 

незадекларованих зобов’язань та майна” із 1-го травня до 1-го серпня 2005 року 

всі суб’єкти економічної діяльності (як юридичні, так і фізичні особи) звільнялися 

від будь-яких податкових зобов’язань та отримували змогу задекларувати свої 

тіньові доходи і ввести їх в офіційний оборот за допомогою банківської системи 

Грузії. На завершальному етапі (з 1.08.05 до 1.01.06) легалізація задекларованих 

фінансових ресурсів проводилася шляхом оподаткування вже за ставкою 13 %. 

Кошти могли вноситися готівкою у національній чи іноземній валюті на депозити, 

або у безготівковій формі шляхом переказів у грузинські банки із закордонних 

рахунків [110, с. 28]. При цьому контролюючим і правоохоронним органам а 

також комерційним банкам заборонялося перевіряти джерела походження 

амністованих капіталів; одночасно отримана інформація не передавалася в бюро 

фінансового моніторингу незалежно від розміру легалізованих сум. Важливо 

зазначити, що ця акція не стосувалася капіталів, набутих у кримінальній сфері та 

не стосувалася суб’єктів, відносно яких була розпочата процедура конфіскації 

документально непідтвердженого майна. Фактично Грузія застосувала ліберальну 

амністію капіталів за схемою, яка була успішно апробована до цього в Казахстані. 

Однак результати амністії виявилися настільки несуттєвими, що органи влади 

відмовилися офіційно повідомляти фінансові підсумки, обмежившись загальною 

інформацією про зростання депозитної бази комерційних банків Грузії на 

100 млн. дол., із яких лише частина є амністованими коштами. 

У 2007 році була зроблена перша повноцінна спроба податкової амністії в 

Росії. На основі нового закону фізичні особи та індивідуальні підприємці 
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отримали можливість легалізувати власні тіньові кошти, перевівши їх на окремі 

рахунки в російські банки. Необхідно було сплатити 13 % податку від суми 

незадекларованих раніше доходів, отриманих включно до 2006 року. Зазначене 

нововведення стосувалося лише фінансових ресурсів, які знаходилися в межах 

країни, тобто не поширювалося на офшорні капітали. Тому загальний підсумок 

проведеної акції виявився невдалим: бюджет країни отримав додаткових 

надходжень на 3,7 млрд. руб., що в еквіваленті становило лише 100 млн. дол.  

В таблиці 5.5 наведено загальні характеристики окремих економічних 

амністій, проведених у різних країнах. 

Таблиця 5.5  

Міжнародний досвід реалізації економічних амністій 
№ 
з/п 

Країни, 
періоди 

Характеристика Результати 

1 2 3 4 

1 

США,  
1982 р.;  
 
2009-2012 рр. 

Повна амністія за всіма видами податків, 
регулярність проведення тривалістю до 
півроку, звільнення від кримінальної 
відповідальності та посилення санкцій за 
подальшу несплату податків 

2,1 млрд. дол. (від 0,01 % 
до 2,6 % загальної суми 
податків);  
2,1 млрд. дол. додаткових 
бюджетних доходів  

2 

Аргентина, 
(численні 
періодичні 
амністії);  
в т.ч. 1987 р. 

Амністія капіталів за умови вкладення 
задекларованих коштів в акції національних 
підприємств при паралельному інвестуванні 
на ту ж саму величину у спеціальні цільові 
фонди 

Бюджет країни не 
отримав додаткових 
суттєвих надходжень 

3 

Індія,  
1997 р. 

Податкова амністія: триразове зменшення 
ставки оподаткування доходів фізосіб (з 
97,5 % до 30 %), активна інформкомпанія, 
попередження про останнє проведення такої 
акції  

До бюджету сплачено  
2,5 млрд. дол. (33 млрд. 
рупій), задекларовано та 
повернено 8,2 млрд. дол., 
участь 466 тис. осіб 

4 
Швейцарія, 
поствоєнний 
період 

Часткова амністія капіталів виключно у 
банківській сфері 

Зростання інвестиційних 
внесків та збільшення 
ВВП країни 

5 

Італія,  
2002-
2003 рр.;  
 
2009-2010 рр. 

Амністія капіталів: сплата 2,5 % суми від 
загальної величини прихованих доходів, 
видача спеціального сертифікату 
«конфіденційного внеску», гарантування 
звільнення від подачі декларацій, сплати 
податкових заборгованостей та відсутність 
проведення аудиту капіталів; 
застосування диференційованої податкової 
ставки та її зростання із наближенням 
завершення амністії (5-7 %) 
 

В офіційну економіку 
повернено близько 
31 млрд. дол. тіньового 
походження;  
сплачено в бюджет 
7,2 млрд. євро із більше 
100 млрд. задекларованих 
коштів 
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Продовж. табл. 5.5 
1 2 3 4 

6 

Ірландія,  
1998 р. 

Податкова амністія: гарантії ненарахування 
штрафних санкцій за ухилення від 
оподаткування та відсутність кримінальних 
переслідувань, 10-місячна тривалість, 
додаткове проведення валютної та 
податкової реформ, різке зростання штрафів 

Додаткова акумуляція 
коштів на 750 млн. дол., 
(близько 2,5 % ВВП 
країни) 

7 

Туреччина, 
(з 1963 року 
періодичність 
проведення 
кожних 4-5 
років); 
в т.ч. 1998 р.  

Податкова амністія: нефіскальний характер, 
простота та максимально ліберальні умови, 
зарахування коштів на окремі рахунки 
турецьких банків, звільнення від 
оподаткування, ігнорування походження 
коштів, легалізація тіньових капіталів 
юрособами без врахування інфляції 

Виведення із тіньового 
обороту та легалізація 
близько 20 млрд. дол., 
cуттєве зростання 
офіційної економіки 

8 

Німеччина, 
2003-2004 рр. 
 

Податкова амністія: відсутність 
кримінальної відповідальності щодо 
легалізованих коштів, сплата уніфікованого 
податку за базовою ставкою 25 % (надалі 
підвищення до 35 %), тривалість – 2 роки 

1,5 млрд. євро додаткових 
бюджетних надходжень 

9 

Бельгія,  
2004 р. 

Амністія капіталів: ліберальні умови 
проведення, легалізація тіньових коштів 
фізосіб від інвестицій за межами держави, 
пропозиція дуального вибору, гарантія 
звільнення від кримінальної 
відповідальності (у вигляді розписки) 

Участь 18 тис. осіб, 
легалізовано 5,7 млрд. 
євро, отримано 496 млн. 
євро. додаткових 
податкових надходжень  
 

10 

Казахстан, 
2001 р.; 
 
 
 
2006-2007 рр. 
 

Амністія капіталів: короткострокова 
тривалість (30 днів), переведення коштів 
фізособами на спецрахунки банків та видача 
свідоцтв, звільнення від кримінальної та 
адміністративної відповідальності без 
нарахування фінансових санкцій, не 
оподаткування вкладів, одночасне введення 
нового податкового кодексу та зниження 
базових ставок, публічне знищення 
податкових документів всіх фізосіб 

Загальні банківські 
надходження – 480 млн. 
дол. (2,2 % ВВП), участь 
близько 3 тис. осіб, 
сприяння у подоланні 
кризи; 
детінізація 6,6 млрд. дол.  
(845 млрд. тенге), 
додаткові бюджетні 
надходження – 59,6 млрд. 
тенге (4 % доходів) 

11 

Грузія, 
2005 р. 
 

Амністія капіталів: звільнення від будь-яких 
податкових зобов’язань усіх господарюючих 
суб’єктів, внесення детінізованих коштів у 
національну банківську систему, тривалість 
– 8 міс., на завершальному етапі – 
оподаткування за ставкою 13%, заборона 
встановлення джерел походження капіталів 

Несуттєві результати 
амністії, які офіційно не 
повідомлялися, загальне 
зростання депозитної 
бази комерційних банків 
на 100 млн. дол.   

12 

Росія, 
2007 р. 
 

Податкова амністія: легалізація тіньових 
коштів фізособами шляхом зарахування на 
банківські рахунки, сплата 13% податку від 
незадекларованих доходів, не поширення на 
офшорні капітали 

Отримано додаткових 
бюджетних надходжень 
лише на 100 млн. дол.  
(3,7 млрд. руб.) 

Джерело: сформовано автором за даними [5; 49; 110; 120; 286; 294]. 
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На основі вивчення міжнародного досвіду слід зазначити, що механізми 

економічного амністування застосовувалися досить різнотипні: із лібералізацією 

податкової системи чи посиленням адміністративного тиску; із одночасним 

проведенням фіскальних реформ, або без них; з утриманням окремих податків та 

із застосуванням “нульової” ставки. Позитивні та негативні приклади 

міжнародного досвіду свідчать про відсутність абсолютно надійних інструментів, 

запланованих схем та механізмів реалізації успішних економічних амністій. У 

кожній країні наявні власні специфічні умови та різний ефект від проведення 

амністій, але базова сутність цього процесу – незмінна: держава нівелює 

економічним агентам минулі податкові зобов’язання та гарантує скасування 

супутніх правових наслідків в обмін на детінізацію і залучення в офіційний обіг 

фінансових ресурсів. При цьому надходження додатково сплачених коштів у 

бюджет країни не є основним та єдиним критерієм ефективності подібних акцій. 

В будь-якому випадку успішність економічних амністій визначається комплексом 

конкретних економічних, політичних та історичних чинників, які присутні у 

певній країні в той чи інший період. 

Вважаємо, що в нинішніх посткризових умовах розвитку України доцільно 

та необхідно застосувати амністію капіталів як один із ефективних важелів 

детінізації економіки. При цьому, незважаючи на те, що використання терміна 

“амністія” асоціюється переважно із негативним правовим змістом, суб’єкти 

економічної діяльності очікують саме реальну амністію капіталів, а не легалізацію 

зі сплатою відповідних податків, що було підтверджено фактично провальними 

результатами податкового компромісу в Україні у 2015 році [68]. Для цього, 

насамперед, необхідне прийняття окремого Закону України “Про амністію 

капіталів”, яким би створювалися умови для простого та зрозумілого механізму 

легалізації тіньових фінансових ресурсів.  

На основі дослідження міжнародного досвіду слід визначити обов’язкові 

ключові умови та пріоритетні параметри, які, на нашу думку, значною мірою 

сприятимуть успішному проведенню амністії капіталів в Україні: 

1) Сутнісна характеристика амністії капіталів. 
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Будь-які суб’єкти економічної діяльності в Україні (як юридичні 

підприємства, так і фізичні особи) отримують право легалізувати власні приховані 

кошти (в т.ч. виведені із країни в офшорні зони), перевівши їх на окремі рахунки в 

уповноважені національні банки без права розпорядження ними до завершення 

періоду амністії. Всі податкові зобов’язання стосовно зазначених капіталів до 

цього вважаються погашеними, що повинно підтверджуватися спеціальним 

свідоцтвом, виданим ДФС протягом тижневого терміну після прийняття 

декларації. Тобто, така акція не носитиме фіскальний характер.  

У разі неподання декларації за принципом замовчування реалізується ідея 

разового “нульового” амністування – мінімального обсягу доходів та активів, які 

вважаються задекларованими: у розмірі допорогового рівня кримінальної 

відповідальності за несплату податків. 

Недоцільно також запроваджувати цільові інвестиційні зобов’язання 

відносно легалізованих коштів для виробничої сфери та застосовувати 

диференційоване оподаткування. 

2) Неконфіскаційний характер амністії капіталів. 

Об’єктами легалізації у добровільному порядку можуть бути також цінні 

папери, рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки, частки (паї) юридичних 

осіб, стосовно яких не сплачувалися податки та інші обов’язкові збори відповідно 

до чинного законодавства України. Вказані у декларації суб’єктом легалізації 

активи повинні мати інформацію про їх місцезнаходження та вартість. Такі 

активи, на відміну від ліквідних фінансових ресурсів, повинні одноразово 

оподатковуватися за єдиною ставкою 5 % від вартості об’єкта декларування із 

передбаченням можливості пролонгованої оплати узгоджених сум у розстрочку. 

Вважаємо, що такий рівень є оптимальним для умов нашої країни з точки зору 

можливості реальних оплат у кризових умовах. Це дасть змогу отримати 

додаткові надходження в бюджет країни, частково компенсувавши податкові 

втрати, та зменшити можливі звинувачення стосовно “нульового” рівня 

амністування капіталів кримінального походження. 

3) Державні гарантії. 



 298

Процедура амністування капіталів повинна передбачати обов’язкові 

державні гарантії щодо звільнення суб’єктів легалізації від кримінальної, 

адміністративної та податкової відповідальності (зокрема, за статтями 205 та 212 

кримінального кодексу) в межах задекларованих сум. Гарантійні зобов’язання 

мають реалізовуватися у вигляді чітко сформульованих законодавчих норм 

прямої дії, які стосуються обмеженого переліку правопорушень. Окрім основних, 

необхідно також передбачити уникнення супутніх додаткових покарань, 

передбачених іншими законодавчими нормами. Зокрема, законом “Про амністію 

капіталів” має гарантуватися звільнення від сплати будь-яких податків, 

обов’язкових зборів та платежів, штрафних санкцій, нарахованих до цієї акції. 

При цьому дії суб’єктів, які призвели до заниження податкових зобов’язань, не 

вважаються свідомим ухиленням від оподаткування. Цим самим гарантується 

збереження амністованих капіталів та захист майнових інтересів економічних 

агентів. Відповідно суб’єкти, які скористаються амністією капіталів, повинні 

здійснювати економічну діяльність виключно в межах законодавства, що є 

умовою відсутності подальших податкових перевірок.   

Досить важливим також є одночасне забезпечення гарантій 

конфіденційності інформації. Суб’єктів декларування необхідно звільнити від 

зобов’язання розкривати джерела походження їхніх капіталів. На зазначену 

інформацію поширюватиметься режим податкової таємниці, а тому такі дані не 

можуть підлягати перевірці та передачі будь-яким контролюючим органам. 

Посадові особи ДФС, які матимуть доступ до декларацій, повинні нести 

персональну відповідальність за розголошення службової інформації, в т.ч. 

кримінальну. 

4) Капітали, які не підлягають економічному амністуванню. 

У міжнародній практиці фактично не існує випадків повної амністії, 

оскільки легалізації, як правило, не підлягають будь-які капітали кримінального 

походження (при цьому державні гарантії не поширюються на суб’єктів 

економічної діяльності, відносно яких були відкриті кримінальні та 

адміністративні провадження, або розпочата процедура податкової перевірки до 
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початку амністії). Реалізація такого підходу вимагає чіткого розмежування 

капіталів, сформованих внаслідок ухилення від оподаткування у тіньовій 

економіці, та легалізації кримінальних коштів, отриманих злочинним шляхом. 

Доцільно навести чіткий перелік випадків, на які не поширюється дія закону “Про 

амністію капіталів”. Важливо зазначити термінологічні розмежування 

безпосередньо у законі “Про амністію капіталів”. 

5) Тривалість та періодичність проведення амністії капіталів. 

Базуючись на міжнародному досвіді, вважаємо, що тривалість амністії 

капіталів має обмежуватися періодом від 3-х місяців до одного року, який є 

достатнім для уникнення можливого ажіотажу серед суб’єктів декларування. При 

цьому репатріація активів внаслідок амністії носитиме одноразовий характер та 

охоплюватиме період не більше 10 років з метою уникнення демотивації інших 

платників податків. 

6) Для успішності процесу проведення амністії капіталів досить важливим є 

рівень довіри до держави загалом, та її профільних органів, зокрема. У бізнес-

середовищі завжди існував дефіцит такої довіри, який накопичувався протягом 

тривалого періоду. Для розуміння та підтримки амністії капіталів у суспільстві 

необхідно щоб ця акція активно супроводжувалася роз’яснювальною рекламно-

інформаційною компанією, яка б дала змогу частково відновити довіру та 

забезпечити участь максимальної кількості потенційних економічних суб’єктів. 

Соціологічні дослідження, проведені Центром Разумкова, засвідчили про 

готовність українського суспільства до легалізації тіньових капіталів: близько 2/3 

опитаних (61 %) підтримали ідею амністії та висловили впевненість у 

необхідності створення умов для повернення виведених за кордон коштів; майже 

половина респондентів (46 %) вважали можливим прощення минулих порушень 

законодавства тим суб’єктам, які згодні детінізувати власні капітали та повернути 

їх в офіційну економіку [5, с. 58; 172]. 

7) Із урахуванням всіх вищезазначених умов прогнозні обсяги амністованих 

капіталів оціночно можуть становити близько 10-15 млрд. дол., а додаткові 

бюджетні надходження від легалізованих коштів – 250-400 млн. дол. у 
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гривневому еквіваленті в рік проведення цієї акції. У довгостроковій перспективі 

надходження у бюджети всіх рівнів збільшаться за рахунок розширення 

майбутньої бази оподаткування, насамперед, внаслідок економічного зростання та 

підвищення ділової активності економічних агентів. 

8) Для досягнення незворотних позитивних наслідків амністії капіталів у 

довгостроковій перспективі важливо посилити відповідальність (міру покарання) 

за подальше приховування тіньових активів від оподаткування. Економічна 

амністія не може бути специфічним механізмом, який спрямований виключно на 

отримання додаткових бюджетних надходжень, та потребує більш дієвого 

податкового регулювання у постамністійний період. У цьому контексті 

пропонуються такі інструменти: 

а) введення всезагального декларування доходів фізичних осіб (із 

одночасним встановленням певної межі); 

б) скасування терміну позовної давності, після настання якого учасники 

амністії звільняються від покарання за майбутні податкові правопорушення; 

в) у випадку виявлення незадекларованих тіньових капіталів після 

завершення амністії податкові санкції застосовуються у двократному розмірі. 

9) Світова практика доводить, що будь-яка економічна амністія не може 

успішно реалізовуватись відособлено, а лише як додатковий елемент комплексу 

взаємопов’язаних структурних заходів економічного, адміністративного, 

законодавчого та політичного характеру на державному рівні. Зокрема, амністія 

капіталів повинна супроводжуватися: 

- одночасним проведенням якісного реформування податкового 

законодавства, податкових взаємовідносин та всієї фіскальної системи загалом;   

- скороченням існуючих механізмів оптимізації оподаткування із 

залученням іноземних офшорних юрисдикцій шляхом застосування 

трансфертного ціноутворення; 

- створенням майбутніх передумов та стимулів для детінізації діяльності 

економічних суб’єктів у трудовій сфері. 
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Якщо системні зміни не відбуваються вчасно та синхронно, то завжди існує 

висока ймовірність повернення амністованих капіталів у тіньове середовище. 

Підсумовуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що амністія капіталів є 

одним із важливих важелів детінізації національної економіки в контексті 

репатріації фінансових ресурсів на територію країни їх походження. Залучення 

тіньових капіталів у легальний економічний обіг потребує прийняття окремого 

закону, порівняльні механізми реалізації якого були достатньо апробовані та 

підтверджені міжнародною практикою. Аналіз світового досвіду проведення 

економічних амністій підтверджує той факт, що ефективність легалізації тіньових 

капіталів залежить, насамперед, від базових умов, які реалізуються на 

державному рівні. Запропоновано такі ключові параметри амністії капіталів в 

умовах економічного розвитку України: ліберальний (неконфіскаційний) характер 

амністії фінансових ресурсів та мінімальне оподаткування (за базовою ставкою 

для пасивних доходів – 5 %) інших тіньових активів некримінального 

походження; державні гарантії недоторканності задекларованих капіталів, 

звільнення суб’єктів легалізації від відповідальності та гарантії конфіденційності 

отриманої інформації; активна роз’яснювальна кампанія для розуміння і 

підтримки цієї акції у суспільстві; застосування у подальшому більш жорсткого 

покарання та посилення податкового регулювання. Проведення амністії капіталів 

обов’язково повинно супроводжуватися одночасною реалізацією інших 

комплексних заходів детінізації економіки. У результаті зазначена акція 

сприятиме детінізації національної економіки за рахунок майбутнього стійкого 

зростання офіційної бази оподаткування, при якій отримання одноразових 

бюджетних надходжень є додатковою, але не пріоритетною метою. 
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5.4. Запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної 

системи 

 

Існування пенсійного забезпечення обумовлене схильністю людей 

витрачати кошти переважно для досягнення поточних, а не майбутніх цілей, 

незалежно від тривалості очікуваного періоду. Існує два загальновизнаних 

концептуальних підходи до пенсійного страхування.  

Перший базується на законодавчому принципі солідарного страхування всіх 

осіб суспільства від різноманітних життєвих ризиків (старості, безробіття, 

хвороби, інвалідності і т.п.) та полягає у поточно-розподільному фінансуванні. 

Окремі елементи пенсійного забезпечення вперше були введені ще в 

Стародавньому Римі доімперського періоду [113], хоча масово колективні форми 

страхування почали формуватися в індустріальних суспільствах після 80-90-х рр. 

19 ст. (базувалися на ідеях соціальних реформ О. Бісмарка в Німеччині). У 

сучасному звичному вигляді солідарна система була впроваджена у другій 

половині 20 ст. в більшості європейських країн, а також в СРСР.  

Перевага солідарного підходу – незалежність розмірів пенсійного 

забезпечення від результатів функціонування ринків країни та діяльності 

керівництва пенсійних фондів. Цим самим забезпечується відносно надійний 

захист та більш висока норма заміщення, насамперед, для працівників із низьким 

рівнем оплати праці. Окрім того актуальним є також порівняно просте 

адміністрування, що знижує можливості ймовірних зловживань. 

Розмір надходжень до пенсійного фонду у солідарній системі безпосередньо 

залежить від демографічних чинників. Ключова умова стійкого розвитку 

солідарного пенсійного забезпечення – перевищення рівня народжуваності над 

смертністю (що спостерігалося після Другої світової війни). Тобто принцип 

солідарного формування пенсійного фонду ґрунтується на демографічному 

“взаємозв’язку між поколіннями” – нинішні працівники оплачують соціальне 

забезпечення попереднім, які не можуть бути економічно активними внаслідок 

фізіологічного старіння; зазначена умова відображається у співвідношенні між 
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кількістю пенсіонерів до числа працюючих: не більше 1 до 2. У випадку зміни 

вікової структури суспільства у бік “старіння” до стану, коли один працюючий 

утримує одного пенсіонера (наприклад, за умови спаду рівня народжуваності), 

частка внесків активного населення зменшується. При цьому фіскальне 

навантаження, як правило, зростає, що призводить до соціальних диспаритетів та 

ухилення від сплати пенсійних внесків шляхом приховування (повністю, чи 

частково) офіційних розмірів оплати праці. Відповідно солідарна система втрачає 

стійкість та з’являються вагомі проблеми щодо її фінансування.  

Критика неспроможності солідарних систем ґрунтується також на 

соціально-економічних факторах ринку праці: 

- постійно високий рівень тіньової зайнятості та офіційного безробіття (в 

т.ч. в більшості розвинутих країн) призводить до скорочення обсягів соціальних 

внесків, чим зменшується фінансовий базис пенсійного забезпечення; 

- темпи зростання середнього розміру номінальних зарплат лише частково 

компенсують негативний вплив інфляційного чинника, що демотивує суб’єктів 

господарської діяльності; 

- трудові кар’єри внаслідок впровадження нових технологій стають більш 

мобільними, менш прогнозованими та нестійкими (із значними періодами 

самозайнятості), що потребує адаптації і гнучкості пенсійних систем.   

В основі другого концептуального підходу лежить принцип, згідно якого 

кожна особа відповідальна за формування власних життєвих умов. Такий підхід 

передбачає створення інституціональних структур обов’язкового накопичення та 

фінансування пенсійного забезпечення індивідуально кожним працівником 

одночасно за рахунок своєї заробітної плати та можливого інвестиційного доходу.  

Основна відмінність між двома підходами полягає в офіційно 

затвердженому праві пенсіонерів на отримання належної їм частки при розподілі 

національного доходу. У випадку розподільчої схеми – це формалізований 

законом принцип солідарності, а щодо накопичувальної системи – право власника 

капіталу на отримання доходу. 
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За результатами фундаментального дослідження Світового банку [326] та 

його рекомендацій декілька десятків країн світу почали поступово впроваджувати 

накопичувальну пенсійну систему (в Чилі такий підхід взагалі реалізовувався у 

примусовому порядку [53]). Згодом пенсійні системи, що базуються на 

накопичувальному принципі, були створені в Індонезії, Малайзії, Індії, Угорщині, 

Казахстані та масово в інших країнах. Перехід до накопичувальних схем 

здійснювався в різних формах та масштабах, відбувалася фрагментація пенсійних 

систем із формуванням окремих сегментів на основі різноманітних принципів. 

Зокрема, в Польщі ставка страхового внеску на формування накопичувальної 

пенсії від початку була знижена у 2 рази і збережена для молоді (до 30 років) та 

середньої вікової категорії (30-50 років) [290, с. 148-150]. При цьому одночасно 

зменшувалася частка пенсій нарахованих за солідарною схемою та 

ускладнювалися умови її отримання. І хоча з часом відбулося деяке зниження 

ступеня охоплення населення накопичувальною системою, загалом вона отримала 

стійкий розвиток на міжнародному рівні (після запровадження повністю 

ліквідували обов’язковість цієї системи лише Аргентина і Угорщина [185; 385]).  

Пріоритетна увага до накопичувальних пенсійних систем на міжнародному 

рівні першочергово була обумовлена об’єктивними економічними недоліками 

солідарних схем розподілу, а також відносними успіхами пенсійного 

реформування на початковому етапі в низці країн, зокрема в 80-х рр. 20 ст. в Чилі. 

Однак, з часом чилійський досвід виявив негативні риси мононакопичувальної 

системи, основними з яких були висока вартість адміністрування пенсійних 

фондів та перевищення загальної чисельності учасників порівняно з тими 

працівниками, які фактично сплачували відповідні внески. Очевидно, що в умовах 

високого рівня безробіття та загальної бідності населення, забезпечити утримання 

стійкого розвитку накопичувальної системи протягом тривалого періоду було 

неможливо. 

Одночасно інші латиноамериканські країни, такі, як Аргентина, Колумбія, 

Перу та Уругвай, обрали варіант збереження солідарних розподільчих схем із 

паралельним обов’язковим впровадженням накопичувального механізму, 
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фактично сформувавши комбіновані дворівневі системи пенсійного забезпечення. 

Частка пенсійних внесків у цих країнах становила від 8 % (Перу) до 15 % 

(Уругвай) місячного доходу працівника [290, с. 181; 290, c. 187].  При цьому 

важливим є існування права вибору між солідарною та накопичувальною 

системами, а також право вільного переходу між ними. Окремі країни (зокрема, 

Словаччина, Угорщина, Колумбія) надають учасникам пенсійного страхування 

можливість вибирати: повернутися з другого рівня на перший, або брати участь як 

в солідарній, так і в накопичувальній системі [185; 290, с. 172].    

Звичне функціонування накопичувальної системи притаманне фазі 

зростання економіки та найкраще підходить для застосування у розвинених 

країнах, із стійким середнім класом, представники якого здатні акумулювати на 

пенсійних рахунках суттєві кошти. Одночасно такий підхід залишається 

проблематичним для реалізації в суспільствах із високою доходною 

стратифікацією населення. У цьому контексті варто звернути увагу на 

європейський досвід: при переході до накопичувальних пенсійних систем країни 

Євросоюзу здебільшого посилюють соціальний захист працівників із низькими 

доходами, які не в змозі сформувати достатні збереження для прийнятного рівня 

пенсії. Тобто страхується ризик проживання в бідності у пізньому віці.     

Ефективність функціонування накопичувальної системи суттєво залежить 

як від суб’єктивних чинників, так і від загальноекономічних факторів, вплив яких 

розцінюється двояко. Рівень доходності зазначеної системи може бути надто 

волатильним, залежно від динаміки економічної кон’юнктури країни та якості 

фінансового менеджменту. У зв’язку із цим постійно існують ризики втрати 

(знецінення) пенсійних збережень та зниження рівня інвестиційних доходів 

порівняно зі сталими показниками солідарних систем. Причому подібний стан 

може спостерігатися як на трансформаційних ринках, так і на відносно 

розвинених ринках капіталів. Зазначені ризики особливо посилюються у періоди 

фінансово-економічних криз.  

Міжнародний досвід нівелювання кризових явищ у пенсійних системах 

досить різноманітний. Наприклад, в Естонії оголошувалися “пенсійні канікули”: 
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на 2 роки були знижені обов’язкові внески у пенсійну систему; Латвія та Литва 

збільшили ставку відрахувань у солідарну частину, зменшивши накопичувальні 

пенсійні внески [185, с. 17]. В Ірландії орієнтовно половина пенсійного фонду 

другого рівня під час кризи була використана для вирішення поточних 

економічних проблем – рекапіталізації банків [53]. В Аргентині та Угорщині 

взагалі застосовувалися радикальні дії – відбулася націоналізація активів 

приватних пенсійних фондів [185, с. 11]. 

Узагальнюючи міжнародний досвід подолання кризових явищ у системі 

пенсійного забезпечення, важливо зазначите таке: фінансові ресурси, які 

формувалися за накопичувальною схемою, часто використовувалася в якості 

фонду вирівнювання для покриття касових розривів першого рівня, після чого 

грошовий потік переспрямовувався за своїм базовим призначенням. Фактично, 

кошти другого рівня слугували своєрідним незадекларованим амортизатором для 

підтримки солідарної системи. Тому вважаємо, що обов’язкову накопичувальну 

складову, насамперед, необхідно трактувати не як вразливу компоненту, а як 

фінансовий інструмент збалансування всієї пенсійної системи. 

На нинішньому етапі основні міжнародні організації змінили свою позицію 

відносно пенсійного реформування: раніше МВФ та Світовий банк надавали 

безумовний пріоритет та практичні вказівки переходу на накопичувальну 

систему, обгрунтовуючи це перенесенням відповідальності із держави на ринок. 

Надалі в їхніх рекомендаціях домінувала диверсифікація шляхом поєднання обох 

підходів з метою забезпечення більшої стійкості пенсійних систем та широкого 

охоплення населення [408]. Комбінування двох систем реалізовується переважно 

у вигляді 3-х класичних рівнів пенсійного забезпечення:  

1) солідарна державна система, основна мета якої забезпечення мінімально-

прийнятного життєвого рівня серед пенсіонерів;  

2) обов’язковий накопичувальний рівень – являє собою систему 

індивідуальних пенсійних рахунків, менеджмент щодо яких може здійснюватися 

як централізовано державою, так і приватними фондами;  

3) добровільне приватне пенсійне страхування.  
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Світовим банком розглядаються також варіанти кількісного розширення 

пенсійних систем за рахунок включення двох інших рівнів:  

- нульового (базового) рівня, що передбачає мінімальні пенсійні виплати 

для найбідніших осіб без будь-якого врахування зарплат та страхового стажу (в 

Україні функціонує у вигляді різних видів соціальної допомоги);       

- пільговий рівень, що не базується на соціальних внесках – пенсійна 

інфраструктура на рівні муніципалітетів (для вирішення житлових проблем, 

забезпечення більшої доступності до охорони здоров’я і т.п.). Вважалося, що 

полірівнева система страхує від невизначених економічних ризиків, які 

обумовлені “провалами” держави та ринку за рахунок диверсифікації джерел 

фінансування, типів управління та інвестиційних стратегій. Проте очікування 

щодо ефективного вирішення більшості недоліків сучасних пенсійних систем 

наразі виправдалися лише частково. 

Необхідність реформування пенсійного забезпечення в Україні обумовлене 

цілим комплексом соціально-економічних проблем, одним із пріоритетів 

вирішення яких є детінізація внутрішнього ринку праці.  

За оцінками Мінсоцполітики, на тіньовому ринку праці України щорічно 

виплачується близько 200 млрд. грн. тіньової заробітної плати [178]. Обсяги 

занижених соціальних внесків за рахунок масово поширеної практики 

приховування заробітних плат оціночно становлять 50 % всієї величини у країні 

(“сіра” частка). Одночасно біля третини населення, зайнятого в національній 

економіці, взагалі не сплачує ніяких коштів у пенсійну систему (“чорний” ринок). 

Внаслідок високого рівня тіньової зайнятості Пенсійний фонд у 2017 році за 

власними оцінками недоотримав біля 30 млрд. грн. надходжень при плановому 

дефіциті 141,3 млрд. грн., що становить 19,6 % від держбюджету країни [184]. 

Порівняно із економікою країни це один із найбільших пенсійних дефіцитів серед 

європейських держав. Причому наявність дефіциту Пенсійного фонду є 

чинником, що суперечить можливості запровадження обов’язкового 

накопичувального пенсійного забезпечення у вигляді прямої заборони на 

законодавчому рівні [76]. 
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Станом на поч. 2018 року в Україні налічувалося 11,7 млн пенсіонерів [184], 

чисельність яких майже зрівнялася із кількістю фактично працюючого населення, 

що сплачує ЄСВ до ПФУ (12 млн.) [183, с. 7]. Одночасно за статистичними 

даними середня тривалість життя та очікувана у пенсійному віці – відповідно 72 

та 18,4 роки [51; 86]. В Україні демографічна проблема “старіючої нації” 

посилюється однією із найбільших у світі величиною пенсійних виплат відносно 

ВВП країни  (рис. 5.3).  
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Рис. 5.3. Демографічна проблема “старіння” населення у контексті 

пенсійного навантаження на ВВП країни. 
Джерело: сформовано за даними [113; 275]. 

 

Як видно із рис. 5.3, за часткою осіб старших 65 років Україна перебуває на 

22-й позиції. За прогнозними даними ООН частка осіб понад 60 років у загальній 

віковій структурі населення України досягне 19 % у 2050 році [410], що 

відповідатиме середньо-світовому рівню (20 %) [122, с. 48]. Однак, на відміну від 

низки європейських держав, пенсійне навантаження на ВВП в Україні найбільше 

– 14,7 % (максимальний показник – 19 % у 2009 році). Такі відносно 
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непропорційні витрати суттєво не впливають на покращення життєвого стану 

пенсіонерів, залишаючись на дуже низькому рівні за паритетом купівельної 

спроможності. Основна маса працівників із середнім розміром оплати праці за 

період трудової діяльності заробляє право на отримання величини пенсії, що 

незначно переважає мінімальний рівень. Тобто, класична солідарна система – 

результат специфічної демографії, яка не може бути постійним явищем. 

В якості універсального інструмента коригування співвідношення між 

чисельністю працюючих (платників внесків) та пенсіонерів науковцями 

переважно пропонується підвищення пенсійного віку [122, с. 55-56; 376], що 

співпадає також із рекомендаціями реформування пенсійної системи України з 

боку МВФ. Тим самим планується досягнути стабільності коефіцієнта заміщення 

у довгостроковому періоді, внаслідок чого не виникатиме перерозподільчого 

конфлікту між поколіннями у солідарній системі.  

Коефіцієнт заміщення (один із найчастіше застосовуваних індикаторів 

аналізу пенсійних виплат) прямо залежить від ставки ЄСВ та обернено – від 

коефіцієнта вікового навантаження (кількості пенсіонерів на одного 

працюючого). Оскільки всі три вищезазначені параметри взаємозв’язані між 

собою, то зміна одного з них призводить до диспаритету при стабільності інших. 

Відповідно, якщо із-за несприятливої демографічної ситуації коефіцієнт вікового 

навантаження зростає, то математично підвищення пенсійного віку виглядає як 

єдине оптимальне рішення проблеми старіння населення країни. Об’єктивно 

пенсійний вік в Україні є одним з найнижчих в Європі (див. додаток М). Однак, 

такі, на перший погляд, логічні та чіткі аргументи базуються на не зовсім 

реалістичних та досить довільних припущеннях: 

1) гіпотеза щодо константи (стійкості) коефіцієнта заміщення є 

неочевидною, оскільки база нарахування соціальних внесків може “розширятися” 

як за рахунок ефекта детінізації зарплат, так і за рахунок їх абсолютного 

збільшення в умовах зростання ВВП; 

2) інше потенційне заперечення – соціально застраховані особи переважно 

не в змозі працювати довше з точки зору тривалості їхнього життя (для прикладу: 
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цей показник в Україні становить лише 67 років для чоловіків станом на поч. 2018 

року [51]); в цьому аспекті порівняння з європейськими країнами некоректні. 

Отже, пряме підвищення пенсійного віку явно порушує стійкість пенсійної 

системи через дисбаланс інтересів її учасників та не сприяє детінізації ринку 

праці в Україні загалом. Тому не погоджуємося із тими науковцями, які 

стверджують, що збільшення пенсійного віку – обов’язкова умова нівелювання 

розбалансованості пенсійної системи України [14, с. 1]. 

Реформування солідарної пенсійної системи, яке реалізовується нині в 

Україні, не передбачає пряме підвищення пенсійного віку; однак, таке зростання 

фактично впроваджується у прихованій формі, оскільки реформа передбачає 

поступове підвищення мінімального страхового стажу до 35 років [183]. При 

цьому одночасно оцінка одного року страхового стажу зменшується з 1,35 % до 

1 %, що призведе до прямого очікованого зниження важливого коефіцієнта 

заміщення (за даними Мінсоцполітики України цей показник становить 0,34, що 

нижче мінімально допустимого рівня, рекомендованого Світовим банком – 0,4). 

Зазначені зміни явно демотивують населення до участі в солідарній пенсійній 

системі.  

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що актуальність та необхідність 

пенсійного реформування в Україні шляхом запровадження обов’язкової 

накопичувальної системи в контексті детінізації національного ринку праці є 

безальтернативним рішенням та не викликає сумнівів.  

Основні переваги накопичувальної системи зводяться до такої аргументації: 

- з’являється додаткова мотивація для детінізації (підвищення ступеня 

формалізації) ринку праці; 

- забезпечується соціальна справедливість за рахунок диференціації пенсій 

залежно від розміру оплати праці та ефективності використання накопичень; 

- існує принципова неможливість виникнення надлишкових зобов’язань в 

межах накопичувальної пенсійної системи; 

- нівелюється вплив демографічних проблем у перспективі, властивий 

солідарним розподільчим системам; 
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- виникає можливість вибору пенсійних фондів; 

- одночасно забезпечуються умови для досягнення цілей другого рівня: 

зростання національних сукупних збережень, виникнення нових джерел для 

довгострокових інвестицій та розвиток внутрішнього ринку капіталів. 

До перманентних недоліків накопичувальної системи, насамперед, варто 

віднести волатильність доходності пенсійних активів, інвестиційні ризики, 

відсутність розвиненого фондового ринку та недовіру населення.  

Щодо аспекту обов’язковості пенсійних накопичень, необхідно звернутися 

до світового досвіду. Добровільний принцип притаманний переважно 

англосаксонським країнам (зокрема, існує в Австралії, Великобританії, США) та 

Японії. Одночасно в низці розвинених європейських країн запроваджений 

обов’язковий накопичувальний рівень пенсійного забезпечення (Іспанія, Італія, 

Німеччина, Франція, скандинавські країни). Додатковий аргумент на користь 

введення принципу обов’язковості – низький ступінь охоплення населення: 

загальна чисельність добровільно застрахованих осіб в усіх НПФ України станом 

на кінець 2017 року становить 840,8 тис. учасників (орієнтовно 3 % економічно 

активного населення) [87].  

Оскільки для успішного функціонування накопичувальної схеми існує два 

базових обмеження – розмір зарплати та вік – то обов’язковою така система має 

бути тільки для осіб із доходами, що перевищують мінімальний прожитковий 

рівень, у віці, який дасть змогу забезпечити найменш допустимий страховий стаж 

для виходу на пенсію. Поступове залучення до загальнообов’язкової 

накопичувальної системи пропонується для осіб віком до 30-35 років, період 

економічної активності яких ще досить тривалий. При цьому виникає ситуативна 

проблема перехідного періоду, що стосується, насамперед, нинішніх пенсіонерів, 

які отримують виплати тільки за розподільчою схемою; тому ця вікова категорія 

не братиме участі в обов’язковому пенсійному реформуванні.  

Основні цілі, які повинні досягатися у результаті реформування пенсійної 

системи України, такі: 
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1) підвищення мотивації суб’єктів економічних відносин (роботодавців, 

найманих працівників, самозайнятих осіб) щодо сплати пенсійних внесків та 

детінізації ринку праці; 

2) зниження фінансового навантаження як на бюджет країни, так і на сферу 

підприємництва; 

3) скорочення дефіциту Пенсійного фонду та його стійке функціонування. 

Заходи, що застосовуються при реформуванні пенсійних систем, зводяться 

до двох типів: 

1) параметричні – спрямовані на короткострокові, але дієві зміни стану 

пенсійного забезпечення та включають переважно модифікацію таких фінансових 

інструментів, як ставка внесків, страховий стаж, пенсійний вік, алгоритм 

розрахунку та індексування пенсій; 

2) структурні – спрямовані на довгострокове збалансування пенсійних 

бюджетів шляхом взаємозв’язку між зарплатою і пенсією, чисельністю 

працюючих та пенсіонерів, очікуваною тривалістю життя і періодом активної 

трудової діяльності, скорочення переліку пільг та привілеїв, обмеження 

довгострокового виходу на пенсію. Структурні заходи внаслідок своєї специфіки 

часто запроваджуються превентивно (зокрема, у Німеччині) чи “автоматично” 

при виникненні загрозливих бюджетних диспаритетів (наприклад, у Швеції та 

Канаді) [185, с. 2]. 

Відповідно до базової мети податкової реформи в Україні, яка вступила в 

дію з 2016 року, фіскальне навантаження на бізнес-середовище суттєво зменшене, 

насамперед, за рахунок зниження ставки ЄСВ до 22 %. Отже, з’являється 

додатковий стимул для детінізації заробітних плат зокрема, та ринку праці 

загалом. При запровадженні обов’язкового накопичувального пенсійного 

забезпечення пропонуємо ввести комбіновану ставку ЄСВ без збільшення її 

загального розміру: 15 % та 7 % для другого рівня. Водночас бюджет Пенсійного 

фонду має бути збалансований шляхом скорочення його дефіциту, що одночасно 

послаблюватиме фінансове навантаження на держбюджет країни. Звідси виникає 

проблема пошуку компенсаторів, яка є наслідком дилеми “пенсійних ножиць”: 
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зниження фіскального навантаження на роботодавців (шляхом зменшення ставки 

ЄСВ) з метою детінізації ринку праці закономірно призводить до тимчасового 

скорочення доходів Пенсійного фонду і, як наслідок – до зростання його 

бюджетного дефіциту. 

Міжнародний досвід пенсійного реформування в контексті зазначеної 

проблематики надто диференційований, а інколи і протилежний за спрямуванням. 

Орієнтовно половина країн ОЕСР збільшили пенсійний вік або планує зробити це 

в найближчому майбутньому (в середньому – до 65 років незалежно від статі; у 

Великобританії – до 68 років), що зменшує загальну чисельність пенсіонерів. 

Одночасно, як правило, запроваджуються більш жорсткі умови дострокового 

виходу на пенсію. В якості альтернативи підвищення пенсійного віку ряд 

європейських країн ввели обернений взаємозв’язок між рівнем виплат та 

тривалістю життя.  

Окрім вікового чинника активно використовуються також зміни в 

методології нарахування пенсійних зобов’язань. Зокрема, Італія, Польща, 

Словаччина та Угорщина посилили взаємозв’язок між внесками та величиною 

пенсій, елімінуючи значну перерозподільчу частину; Німеччина та Японія 

скоротили розміри соціальної допомоги, в т.ч. для осіб із незначними доходами; 

Австрія та Великобританія використовують частину коштів, що створюються у 

більш пізньому пенсійному віці, для підвищення соціальних виплат особам із 

низькими заробітками [290]. Заслуговує на увагу досвід Швеції, де зростання 

розміру пенсій залежить від темпів приросту ВВП країни [185]. 

Підсумовуючи наведені приклади світового досвіду, слід зауважити, що такі 

варіанти для України, як збільшення пенсійного віку, зменшення розміру 

пенсійних виплат чи повернення до більших ставок ЄСВ – абсолютно 

безперспективні та неприйнятні. Вважаємо, що в нинішніх умовах надмірних 

обсягів тінізації національної економіки реформування пенсійної системи 

повинно здійснюватися шляхом реалізації обов’язкової накопичувальної 

складової другого рівня одночасно із введенням низки компенсаторів, 

спрямованих на збалансування дефіциту Пенсійного фонду України. 
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До стратегічних заходів та пропозицій відносимо такі: 

1. Законодавче забезпечення права на спадкування пенсійних коштів. У 

зв’язку із низьким життєвим рівнем в Україні часто виникає ситуація коли особа, 

яка сплачувала внески в солідарний фонд протягом своєї трудової діяльності, не 

доживає до настання пенсійного віку. Тобто існує проблема ранньої смертності 

майбутніх пенсіонерів. Оскільки всі кошти, які надійшли на індивідуальний 

пенсійний рахунок, повинні бути власністю кожного окремого працівника, то слід 

запровадити право на спадкування пенсії. В такому випадку пенсійний капітал 

переходить правонаступнику. У протилежній ситуації, пенсійні виплати повинні 

здійснюватися на очікуваний період тривалості життя (за даними досліджень 

демографів); після закінчення коштів другого рівня пенсіонер отримуватиме лише 

базову мінімальну величину із солідарної системи. 

2. Розширення бази нарахувань у Пенсійний фонд за рахунок ліквідації 

існуючої межі максимального розміру заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ 

(15 мінімальних зарплат станом на поч. 2018 року). Для порівняння: граничний 

розмір заробітної плати, з якої нараховуються пенсійні внески, повністю відсутній 

у 7 країнах ОЕСР, а в 17 країнах величина зазначеного обмеження становить 

275 % від розміру середньої зарплати [290, с. 20-22]. У результаті пропорційного 

оподаткування великих персональних доходів забезпечується принцип соціальної 

рівності та часткова компенсація подальшого зменшення ставки ЄСВ. 

3. Введення утримань пенсійних внесків із пасивних доходів від капіталу. 

Податкове навантаження при виплаті роялті чи дивідендів (переважно за ставкою 

5%) в декілька раз нижче, ніж при оплаті праці, що слід розцінювати як 

приховану корупцію на користь власників бізнесу. 

4. Зниження ставки ЄСВ в солідарній системі до 15 % (одночасно із ПДФО, 

зберігаючи відносний паритет оподаткування для роботодавців та найманих 

працівників). Ефективне фіскальне навантаження на одну гривню виплаченої 

зарплати в Україні залишається досить високим, що призводить до значної частки 

тінізації ринку праці. 
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5. Верифікація законності призначення існуючих пільгових пенсій. Більш 

дієвий контроль отримувачів пільг та преференцій можливий введенням 

відкритого електронного реєстру пенсіонерів. 

6. Інституційне інтегрування пенсійної системи із податковою для 

забезпечення формальної можливості фіскалізації дефіциту Пенсійного фонду 

України шляхом заміщення соціальних внесків податками. ЄСВ за своєю формою 

фактично є одним із видів податків, які регулюються податковим законодавством. 

Накопичувальна пенсійна компонента, як додаток до базової (солідарної) 

частини, визначається розміром збережень та фіксується на спеціальному 

індивідуальному рахунку на момент початку виплат. Величина накопиченої суми 

безпосередньо формується при перерахуванні відповідних внесків роботодавцем у 

Пенсійний фонд. Пенсійні внески, що надходять на індивідуальні пенсійні 

рахунки в накопичувальній системі, залишаються у приватній власності 

громадянин. Надалі пенсійні кошти другого рівня можуть інвестуватися в боргові 

цінні папери (насамперед, ОВДП), в т.ч. іноземних емітентів (як часткова 

компенсація нерозвиненого фондового ринку в Україні), депозити державних 

банків та дорогоцінні метали, що відповідатиме консервативній стратегії 

фінансової поведінки. Тим самим забезпечується пріоритет високої надійності та 

захисту від інфляційного знецінення над вторинною можливістю отримання 

додаткових доходів. Перевагою такого підходу є наявність державних гарантій; 

недолік – порівняно невеликі розміри пенсійних виплат, обумовлені 

консервативними стратегіями інвестування в умовах нестабільного економічного 

розвитку країни. 

Інвестування ресурсів другого рівня не передбачає фактичного доступу для 

отримання коштів до настання пенсійного віку, стосовно якого у системі 

пенсійного забезпечення має реалізовуватися право вибору. Наразі чинне 

законодавство визначає цей параметр імперативно, взаємопов’язуючи між собою 

перший та другий рівень. Одночасно слід зазначити, що можливість вільного 

визначення моменту виходу на пенсію існує у системі добровільного 

недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) третього рівня (ч. 2, ст. 61), проте із 
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10-річним граничним обмеженням [78]. Оскільки для кожного учасника 

обов’язкової накопичувальної системи важливе значення має, насамперед, 

загальна величина на індивідуальному пенсійному рахунку, вважаємо за доцільне 

зняти існуючі обмеження, надавши можливість самостійного обрання пенсійного 

віку. Стимулювання самостійного визначення періоду виходу на пенсію 

безпосередньо самими працюючими може здійснюватися лише в межах 

накопичувальної схеми. 

Накопичувальна частина також не може використовуватися для поточних 

виплат, оскільки передбачена для майбутніх пенсій. Однак, у випадку дефіциту 

грошових ресурсів у системі першого рівня кошти для покриття касових розривів 

у солідарній системі можуть тимчасово запозичуватися під цінні папери із 

держбюджету, або із накопичувального рівня як індексований борг (під процент 

еквівалентний рівню інфляції).  

Для встановлення місячного розміру накопичувальних пенсійних виплат 

необхідно сформований капітал на індивідуальному рахунку розділити на період 

очікуваної тривалості життя людини (застосування цього терміну як окремого 

нормативу потребує введення у національне законодавство). Практична методика 

розрахунку пенсій із застосуванням зазначеного параметру запропонована 

А. В. Федоренком; вона полягає у щорічному коригуванні розміру виплат, 

враховуючи поточний вік людини та фактичні інвестиційні доходи, що 

передбачає постійне відстрочення кінцевого терміну пенсійного страхування [295, 

с. 68-73]. 

Важливо також забезпечити право на одноразове отримання всього обсягу 

зафіксованих пенсійних накопичень (пенсійних прав на вилучення коштів – у 

європейській термінології). Наразі варіативність індивідуальних пенсійних планів 

та стратегій для різних категорій застрахованих осіб (як у державному, так і у 

приватному секторах офіційної економіки) передбачена виключно для НПЗ та 

формально реалізується страховими компаніями із можливістю вибору: 

одноразово (вся сума накопичень), довічно або на обмежений термін (але не 

менше десяти років). 
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Управління активами накопичувального пенсійного фонду 

реалізовуватимуть на практиці професійні КУА із державною часткою, відбір 

яких має відбуватися на конкурсній основі за критеріями кваліфікації, досвіду 

роботи, прозорої структури власності, відсутності порушень законодавства і т.п. 

Одночасно вважаємо, що з метою забезпечення більшої надійності виключно 

приватні КУА не повинні здійснювати ризик-менеджмент активів обов’язкової 

накопичувальної системи. На ринку України довіру у населення могли б 

викликати також іноземні пенсійні фонди, які успішно працюють у своїх країн як 

мінімум декілька десятків років. 

Управляючі компанії в Україні, які здійснюватимуть фінансовий 

менеджмент пенсійних ресурсів другого рівня, зобов’язані страхувати ризики 

своєї діяльності та нести відповідальність за порушення умов надання послуг, 

спричинених несвідомими помилками або навмисними протиправними діями (чи 

бездіяльністю); регулярно надавати фінансову звітність та проходити перевірки 

незалежними аудиторами із т.зв. “великої четвірки”. Функція контролю за 

діяльністю спеціалізованих КУА з боку держави має здійснюватися 

централізовано, окремою новоствореною Радою експертів, що призначається 

урядом з представників Мінфіну, ПФУ та НБУ (подібні контролюючі органи, 

зокрема функціонують у Великобританії, Казахстані, Китаї – додаток М).   

Основне завдання КУА – забезпечити дохідність інвестування 

накопичувальної частини пенсій на рівні не нижчому за офіційну інфляцію. При 

цьому відсутні будь-які гарантії щодо мінімального рівня доходності пенсійних 

активів другого рівня. Існує лише нечітко сформульована вимога зміни КУА при 

визнанні результатів її діяльності незадовільними. У цьому контексті також 

доцільно проаналізувати існуючий світовий досвід. 

Міжнародна практика свідчить про те, що гарантування мінімальних 

доходів накопичувальної складової пенсійної системи виражене переважно у 

вигляді варіацій номінальних чи реальних показників порівняно із 

середньоринковим значенням. Зокрема, вимоги до найнижчої доходності 
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накопичувальних пенсійних фондів у країнах Латинської Америки встановлені на 

такому рівні [46, с. 75]: 

- Чилі – не менше 50 % від середньої реальної дохідності всієї пенсійної 

системи; 

- Аргентина – не нижче 70 % від середнього номінального доходу пенсійних 

фондів; 

- Уругвай – мінімум 2 % від фактичного розміру пенсійних активів. 

При цьому тип гарантування країн Латинської Америки спрямований на 

покриття збитків суб’єктивного походження (внаслідок неефективного чи 

нефахового менеджменту, злочинних дій) і не стосується “провалів ринку”. 

Джерелом покриття таких ризиків, насамперед, є резервні кошти управляючих 

компаній, а у випадку їх банкрутства фінансування гарантійних зобов’язань 

здійснюється державою. 

Європейські країни, як правило, гарантують граничну порогову 

прибутковість залежно від загального розміру пенсійних активів [46, с. 75]: 

- Швейцарія – середньорічна ставка становить 2 % у реальному вираженні, 

або 4 % у номінальному; 

- Угорщина – від 0 % до 4 % фактичної середньорічної ставки залежно від 

вікової групи та величини солідарної частки пенсій. 

Гарантійні пенсійні схеми європейських держав, окрім збитків 

суб’єктивного походження, покривають також можливі ринкові ризики; причому 

доступ до ресурсів цих фондів, на відміну від латиноамериканських країн, є 

первинним, а не вторинним. Спільним для обох типів гарантій є фінансування за 

рахунок усіх пенсійних фондів із одночасними вимогами до мінімальних розмірів 

резервування та величини агрегованого капіталу управляючих компаній. 

За аналогією із фондом гарантування вкладів у банківській сфері, необхідна 

наявність відповідного фонду для небанківських установ пенсійної системи. У 

національному пенсійному законодавстві передбачена можливість 

функціонування подібного фонду (резервного), проте без зазначення порядку 

його створення, чіткого механізму реалізації а також джерел та обсягів 
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фінансування. Тому з огляду на специфіку тінізації національної економіки 

вважаємо, що для забезпечення додаткової надійності пенсійних виплат із 

накопичувальної системи, необхідно сформувати обов’язковий гарантійний фонд 

під протекцією держави за латиноамериканським типом: без покриття ринкових 

ризиків та створення резервів за рахунок КУА. У разі їх банкрутства пенсійні 

виплати другого рівня компенсуватимуться відповідним гарантійним фондом.  

Фінансування пенсій передбачає баланс інтересів трьох груп учасників – 

держави, роботодавців та громадян, що вимагає загальної суспільної довіри та 

згоди. Тому важлива умова успішного пенсійного реформування – обов’язкова 

інформаційно-роз’яснювальна робота. Всі суб’єкти, які беруть участь у 

пенсійному страхуванні, повинні визнати необхідність запровадження 

накопичувальної системи як одного із ключових важелів детінізації економіки, 

зрозуміти запропоновані зміни та адаптуватися до них.  

Основне інституціональне обмеження при впровадженні накопичувальної 

системи, що створює перешкоди її ефективному функціонуванню, – невміння (а 

часто і небажання) населення планувати заощадження на довгостроковий період. 

Недостатній рівень культури суспільства щодо фінансових накопичень 

обумовлений сукупністю таких об’єктивних причин: 

- відносно низькі та нестабільні доходи переважної частини працівників; 

- перманентні інфляційні процеси, що не сприяють реалізації ефективних 

стратегій накопичення як окремими особами, так і ринковими інститутами; 

- низький рівень довіри до держави, що сформувався на основі негативного 

практичного досвіду стосовно ставлення до заощаджень громадян. 

Формування необхідної культури фінансових збережень безумовно 

потребує передбачуваності економічних перспектив, які складно забезпечити в 

умовах нестабільності. Однак вважаємо, що наявність цього інституціонального 

обмеження не означає принципову неможливість реалізації накопичувальної 

системи в Україні. Обов’язковість функціонування другого рівня пенсійного 

забезпечення одночасно створюватиме умови для отримання досвіду та 

фінансової культури серед населення країни. 
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Пенсійна реформа полягає не тільки у трансформації базових 

концептуальних підходів, але й у зміні ставлення населення від споживчого до 

відповідального. Розмір особистої пенсії повинен відповідати власним зусиллям 

кожної людини, спрямованої на накопичення економічних ресурсів протягом 

всього періоду трудової діяльності. Проте такий підхід не передбачає повну 

відмову від солідарної схеми, оскільки базові виплати, що гарантуються 

державою, повинні забезпечувати мінімальний прожитковий рівень для всіх 

пенсіонерів незалежно від величини сплачених соціальних внесків, але за умови 

наявності необхідного страхового стажу. Розмір солідарної складової має 

регулярно індексуватися залежно від інфляційного чинника. 

Отже, окремі параметричні зміни солідарної розподільчої системи 

неспроможні ефективно вирішувати загальну проблему забезпечення адекватного 

життєвого рівня пенсіонерів. 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. 

Концептуально солідарна та накопичувальна системи пенсійного 

забезпечення в сучасних економічних умовах не є абсолютно досконалими, 

оскільки мають як притаманні їм переваги, так і недоліки. Фінансово-економічні 

кризи виявили недосконалість практично будь-яких пенсійних схем, які значною 

мірою залежні від стану фінансових ринків. При цьому кошти накопичувальної 

системи можуть використовуватися як кредитні в якості фонду збалансування 

солідарної системи для нівелювання негативних наслідків кризових явищ. Тому 

вважаємо, що в умовах невизначеності та нестійкого розвитку національної 

економіки найбільш оптимальним є компромісне рішення щодо комбінованого 

функціонування пенсійних систем першого та другого рівнів.  

Оскільки альтернативи солідарній та накопичувальній системі наразі не 

існує, дискусії виникають лише щодо їх потенційної архітектури та окремих 

компонент. Солідарна схема розподілу спрямована на забезпечення мінімального 
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рівня соціального захисту для всіх осіб в якості базису системи пенсійного 

забезпечення. Такий мінімум повинен гарантуватися державою (насамперед – 

коефіцієнт найменшого заміщення) та збільшуватися лише одночасно із 

економічним зростанням. Можливість диференціації при цьому реалізується 

впровадженням накопичувальної пенсійної системи. Її раціональна структура 

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. 

Отже, в контексті дослідження детінізації національної економіки, введення 

в дію загальнообов’язкової накопичувальної системи в Україні та впровадження 

заходів пенсійного реформування другого рівня розглядається як одна із 

пріоритетних умов посилення індивідуальних стимулів і мотивів для суттєвої 

формалізації доходів застрахованих осіб зокрема, та детінізації національного 

ринку праці загалом. Це в свою чергу сприятиме збільшенню бюджетних доходів, 

появі фінансових ресурсів на персоніфікованих рахунках працівників в якості 

додаткових джерел довготривалого інвестування та зростанню реального розміру 

виплат базової пенсії. 

Пенсійні новації мають реалізовуватися не ізольовано, а в контексті 

логічного взаємозв’язку одночасних, послідовних і комплексних реформ 

податкової системи, ринку капіталів та ринку праці. 
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5.5. Пріоритетні аспекти реформування податкової системи України 

 

У ринковому господарстві рівень оподаткування офіційної економіки – одна 

із ключових детермінант, від якої безпосередньо залежать масштаби тінізації. 

У своїй теорії А. Лаффер доводив, що надмірне зростання податкового 

навантаження спричиняє збільшення обсягів тіньової економіки [364]. Концепція 

фіскальної “кривої Лаффера” базувалась на оптимумі податкового навантаження 

(35-37%), понад яке відбувалося скорочення податкової бази, і як наслідок – 

зниження бюджетних доходів країни. У власних дослідженнях вчений 

використовував показник еластичності оподаткування: в міру зростання 

навантаження (норми оподаткування) еластичність збільшується, що зумовлює 

ухилення від оподаткування. Фактично А. Лаффер підтвердив тезу Дж. Кейнса, 

що в кризових умовах (чи стагнації) державна фіскальна політика повинна 

ґрунтуватись на зниженні граничних податкових ставок [2, с. 6]. У протилежному 

випадку збільшення податкового тягара призводить до низки негативних 

наслідків: сприяє практичній діяльності економічних агентів із використанням 

різноманітних “схем”, спрямованих на уникнення (tax avoidance) чи ухилення (tax 

evasion) від оподаткування; стимулює додатковий попит на корупційні дії. При 

цьому застосування репресивних заходів призводить лише до тимчасових, 

ситуаційних результатів, що підтверджують дослідження вітчизняних науковців 

[144, с. 173; 202, с. 43]. 

Подальші емпіричні дослідження інших вчених виявили, що просте 

зниження податків не обов’язково призводить до детінізації економіки у 

довгостроковій перспективі [41, с. 106; 155, с. 27;]. Встановлений взаємозв’язок 

між податковим навантаженням та масштабами тіньової економіки не завжди 

однозначно прямо пропорційний та складніший порівняно із теорією А. Лаффера. 

Зокрема, Є. Балацький акцентує увагу на тому, що для відносно менш 

збалансованих економічних систем, спостерігається нестійкість та 

поліваріантність фіскальних оптимумів Лаффера [9, с. 70]. М. І. Флейчук також 

зауважує, що високе податкове навантаження обумовлює надмірні обсяги тінізації 
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для країн із трансформаційною економікою та низькими доходами [297, с. 112]. В 

табл. 4.2 наведена позитивна залежність масштабів тіньової економіки від рівня 

податкового навантаження в різних країнах. Із представлених даних можна 

стверджувати, що залежність “збільшення податкового навантаження 

пропорційне зростанню тіньової економіки” не лінійна, спрощена і вірна лише 

частково, оскільки значну роль відіграє не тільки відносна чи абсолютна величина 

сплачуваних податків, а й складність та трудомісткість їхнього адміністрування.  

В Україні систему оподаткування регулюють близько сотні нормативних 

актів, часто із двозначним тлумаченням, що обумовлює неможливість 

безпомилкових розрахунків податкових зобов’язань суб’єктами господарювання. 

Загалом, незважаючи на проведені зміни, податковий кодекс залишається досить 

складним, тим самим створюючи антагонізми між платниками податків і ДФС та 

сприяючи масовості явища квазілегальної податкової оптимізації. Окрім того, 

явна пріоритетність фіскальної функції податків призводить до того, що у 

тіньовому сегменті паралельно функціонує співставна за обсягами із офіційною 

альтернативна економіка. Тому перманентна трансформація у напрямі 

удосконалення податкової системи хоча й несе суттєві ризики (насамперед, для 

бюджетного процесу та соціального забезпечення), проте є об’єктивною 

необхідністю. 

Мета податкового реформування в Україні – створення сприятливих умов 

для детінізації економіки за рахунок ліберальної системи податків. При цьому 

основними пріоритетами є такі: 

А) Подальше зменшення розміру податкових ставок із одночасним 

розширенням бази оподаткування за рахунок детінізації економіки. Зниження 

загального рівня податкового навантаження сприятиме зростанню обсягів 

офіційної економіки у перспективі, і, як наслідок – збільшенню податкових 

надходжень. Одночасно зменшення базової ставки податків знижує мотивацію 

ухилення від оподаткування та ймовірність тіньової діяльності. 

Б) Спрощення правил нарахування, сплати податків та їх адміністрування 

(скорочення кількості податків впроваджено у податковій реформі 2014 року). 
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Перегляд базових ставок ключових податків спрямований, насамперед, на 

детінізацію прихованого (“сірого”) сектора економіки. Повне уникнення сплати 

податків, яке характерне для підпільного (кримінального) сектора, завжди є більш 

вигідним ніж будь-яка лібералізація сфери оподаткування, а тому нелегальні 

схеми можуть нівелюватися виключно удосконаленням податкового 

адміністрування, а не зменшенням ставок. 

В) Збалансування загального податкового навантаження у сферах 

виробництва та споживання, враховуючи принципи фіскальної достатності 

(інтереси держави), економічної ефективності (інтереси платників податків) та  

соціальної справедливості (інтереси населення) [108]. 

Г) Забезпечення паритетності між стимулюючою функцією податків та 

фіскальною. 

Згідно загальноприйнятих постулатів неоінституціоналізму непрямі податки 

найменше впливають на формування економічних диспропорцій. Тому для 

подальшого реформування податкової системи в Україні в якості орієнтира 

пропонується європейський концептуальний підхід, який на відміну від 

американської моделі, базується на пріоритеті непрямих бюджетоутворюючих 

податків. При цьому важливо дотримуватися збалансування реформи за рахунок 

одночасного впровадження низки компенсаторів. 

1) Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). 

З погляду забезпечення принципу соціальної справедливості прогресивна 

система оподаткування найбільш прийнятна та логічна. Однак повернення до 

прогресивної шкали стимулює, насамперед, приховування значних доходів як 

найманих фізичних осіб, так і підприємців на спрощеній системі оподаткування. 

Тому для ПДФО пропонується запровадити компромісний варіант: бінарне 

оподаткування за ставкою 10 % (базове значення) та збереження чинної ставки 

18 % для величини доходів, що перевищують десятикратний розмір мінімальної 

зарплати. Вважаємо, що застосування градацій податкової шкали за трьома і 

більше ставками абсолютно недоцільне, оскільки безпосередньо стимулює 

тінізацію доходів фізичних осіб.     
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Пропозиція зниження ефективної ставки оподаткування оплати праці за 

рахунок ПДФО потребує певних компенсаторів. Покриття тимчасових втрат 

надходжень від нижчих податкових ставок частково можливе за рахунок 

скасування пільг та преференцій. Зокрема, слід скасувати неоподатковувану 

соціальну пільгу, оскільки втрачається джерело фінансування регіональних 

бюджетів та стимулюється тінізація на найнижчому законодавчо допустимуму 

рівні. Тобто оподатковуватимуться доходи “з першої гривні”. 

2) Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). 

Ключова проблема зменшення високої ставки ЄСВ з метою легалізації 

виплат заробітної плати була реалізована в межах попередньої податкової 

реформи Міністерством фінансів України: якщо в 2015 році базова ставка 

нарахувань на фонд оплати праці становила для роботодавців 37 %, то з 2016 року 

– 22 %; одночасно ліквідовані відрахування 3,6 % ЄСВ для найманих працівників 

[188, с. 24]. Виходячи з мотивів тінізації зарплат, а також враховуючи існуючі 

обмеження на максимальний розмір пенсій, чинну порогову величину бази 

нарахування ЄСВ (15 мінімальних зарплат) можливо зберегти лише тимчасово. У 

подальшому для збільшення кількості платників цього внеску вважаємо 

недоцільним залишати обмеження максимуму зарплат із яких нараховується ЄСВ, 

але лише одночасно із зняттям аналогічних порогових значень стосовно 

пенсійних виплат. У протилежному випадку це призведе до зростання 

податкового навантаження та пенсійних диспропорцій для категорії 

високооплачуваних працівників. 

Важливо враховувати не тільки номінальну ставку ЄСВ, але й загальне та 

ефективне фіскальне навантаження (при цьому необхідно зауважити, що 

зниження ЄСВ автоматично призводить до скорочення витрат держсектора на 

соціальні відрахування з оплати праці робітників бюджетної сфери). У 

зазначеному контексті заслуговують на увагу експериментальні дані “Voxukraine”. 

Експерти цієї організації розрахували сумарний рівноважний оптимум ставок ЄСВ 

та ПДФО на рівні 22 %, який дає змогу забезпечити беззбитковий перехід на 

повністю легальне нарахування зарплат для суб’єктів малого підприємництва, 
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співставний із єдиним податком, та одночасно із збереженням існуючих розмірів 

відрахувань у державні фонди [91]. 

В нинішніх умовах перманентного паталогічного дефіциту Пенсійного фонду 

України фактично неможливо запровадити комбінування базової ставки ПДФО на 

рівні 10 % у поєднанні із ЄСВ – 12 %, яке можна розглядати лише як перспективний 

орієнтир. Більш реальними є варіації за номінальними ставками ПДФО – 10 % та  

чинним рівнем ЄСВ – 22 %. У такому випадку ефективне фіскальне навантаження на 

зарплату становитиме 37,9 % (наприклад, при середній зарплаті розміром 10 тис. 

грн. сумарні утримання та нарахування без врахування соціальної пільги – 3350 грн., 

тобто 38 коп. на одну фактично виплачену гривню). При реалізації запропонованої 

системи оподаткування Україна отримає конкурентні позиції в Європі, оскільки 

матиме одні із найнижчих податків на оплату праці. 

Стосовно реформацій адміністрування існують досить кардинальні 

пропозиції – ввести соціальні нарахування на фонд оплати праці в якості податків 

у ПКУ, а суми ЄСВ зараховувати як доходи держбюджету на єдиний 

казначейський рахунок [95]. Такі інновації, пов’язані із фінансуванням з 

держбюджету значного дефіциту Пенсійного фонду України та фактично 

означатимуть ліквідацію пенсійного забезпечення як самостійної інституції. 

3) Податок на додану вартість. 

Загалом ПДВ досить складний в обліку та ґрунтується на “ланцюговій” 

методиці: послідовній передачі товару (послуги) для подальшої реалізації 

наступному суб’єкту господарської діяльності. ПДВ як структурний елемент ціни 

фактично сплачується кінцевими споживачами, а безпосереднє перерахування до 

держбюджету здійснюється податковими агентами (в основному підприємствами) 

із відповідним статусом. Ключова особливість ПДВ – зменшення власних 

зобов’язань платника перед бюджетом при реалізації продукції на суму 

сплаченого податкового кредиту. Така типова схема стосовно ПДВ властива 

переважній більшості країн світу як обов’язковий атрибут сучасної системи 

європейського оподаткування.  
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Специфіка України полягає в тому, що ПДВ із ключового 

бюджетоутворюючого податку одночасно перетворився у джерело формування 

державного боргу країни [129]. Процес уникнення (ухилення) від сплати ПДВ 

еволюціонував в окрему тіньову індустрію з багатомільярдними оборотами, 

особливо притаманну зовнішньо-економічній діяльності та сфері торгівлі. 

Схеми оптимізації сплати ПДВ з’явилися фактично відразу із його 

введенням. Одна із найбільш поширених типових схем – т. зв. “податкова яма”. Її 

суть полягає у створенні спеціального підприємства, яке формує податковий 

кредит на основі фіктивних операцій з продажу товарів чи послуг; відповідно 

контрагенти такого підприємства при переведенні безготівкових коштів на його 

розрахунковий рахунок отримують документи, які надають право на зменшення 

податкових зобов’язань, а також певну готівкову суму. Орієнтовна вартість таких 

тіньових послуг становить близько 10-15 %. При цьому готівкові кошти 

найчастіше використовуються для виплати зарплат у “конвертах”, що дає змогу 

додатково оптимізувати сплату ПДФО та ЄСВ. Діяльність “схемних” 

підприємств, як правило, супроводжується корупційними діями на користь 

представників різних державних органів, насамперед – податкових служб.  

До 2014 року існувала тенденція до монополізації “податкових ям”: 

функціонували маргінальні “майданчики”, які масштабно “торгували” фіктивним 

податковим кредитом. Це дозволяло його покупцям суттєво зменшувати свої 

зобов’язання за ПДВ, а окремим привілегійованим суб’єктам – отримувати 

відшкодування з держбюджету. Проте, у 2015 році набули чинності відносно 

радикальні зміни до ПКУ, спрямовані на спрощення обліку та сплати ПДВ: 

запроваджена система електронного адміністрування (СЕА) та ПДВ-рахунки. 

Зазначене реформування призвело до мінімізації функціонування “податкових 

ям”, які використовували найбільш поширену схему “емісії” фіктивного 

податкового кредиту підприємствами-одноденками, залишивши можливості 

коригування величини податкового кредиту лише за рахунок прямого “ручного” 

втручання у СЕА ПДВ на найвищому рівні. 
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Система потребує подальшого вдосконалення, оскільки залишаються 

незрозумілими підстави вибіркового просування компаній в реєстрі на 

відшкодування ПДВ, а також невирішені окремі проблеми адміністративного 

характеру. Зокрема, недопустимо запроваджувати додатковий овердрафт (ліміт 

реєстрації податкових накладних без грошового поповнення ПДВ-рахунку), 

оскільки така норма призведе до повноцінного поновлення функціонування 

“податкових ям”. Окрім того, СЕА ПДВ ґрунтується фактично на касовому методі 

визначення дати формування податкових зобов’язань. Тому перехід від “правила 

першої події” до визнання моменту оплати – цілком логічна трансформація, яка б 

дозволила обмежити можливості маніпулювання з податковим кредитом.  

Загалом вважаємо, що запровадження СЕА ПДВ слід оцінювати як 

ефективний інструмент детінізації у податковій сфері. Одночасно необхідно 

констатувати, що із введенням депонування коштів на спеціальних ПДВ-рахунках 

відбулося вилучення значної частини обігових коштів підприємств. 

Після введення СЕА акценти оптимізації сплати ПДВ змістилися у бік 

домінування іншого способу створення фіктивного податкового кредиту – т. зв. 

“скручування”. Його суть полягає в тому, що фактично придбана та офіційно 

розмитнена імпортна продукція із оплатою ПДВ на митниці продається за 

готівкові кошти без документального оформлення. При фактичній відсутності 

товар обліковується як нереалізований без виникнення податкових зобов’язань зі 

сплати ПДВ та з невикористаним податковим кредитом. У подальшому імпортер 

здійснює “пересорт” (змінює асортимент та номенклатуру своєї продукції) з 

наступною передачею свого податкового кредиту іншим суб’єктам за начебто 

офіційно продані товари (чи надані послуги). У результаті підприємство-імпортер 

отримує безготівкові кошти, повертаючи контрагентам готівку за відрахуванням 

певної суми. Схема досить складна для виявлення контролюючими органами, не 

ідентифікується на стадії декларування, потребує проведення інвентарізації та 

звірки товарних залишків. Модифікація зазначеної схеми може 

використовуватися на практиці і в межах країни. При цьому місце імпортера 

займає національний виробник, а “скрутка” здійснюється дистриб’ютором, що 
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реалізує товари масового споживання кінцевому покупцю (населенню) на ринках 

за готівку без реєстрації податкових накладних.  

Вищенаведені схеми свідчать про те, що ключові проблеми ПДВ 

стосуються, насамперед, адміністрування цього податку, а не його ставки. Тому 

поновлення функціонування єдиного електронного реєстру заяв на відшкодування 

ПДВ у 2017 році є логічним інструментом подальшого податкового реформування 

з боку держави, що покращує прозорість та об’єктивність процедури бюджетного 

відшкодування в автоматичному режимі. Проте зазначений реєстр не став до 

кінця абсолютно публічним, оскільки поданий у такій формі, що адекватно 

проконтролювати дотримання норм податкового законодавства неможливо:  

- вільний зовнішній доступ до реєстру ускладнений за рахунок обмежених 

технічних можливостей; 

- інформаційні дані всього реєстру чи його значної частини недоступні 

(формування комплексних списків заявок на бюджетне відшкодування ПДВ за 

фільтрами із зазначенням сум, назв підприємств та хронологією реалізовані лише 

частково). 

Окрім того, на практиці Держказначейство необхідну інформацію для 

відшкодування коштів отримує не з відкритого реєстру, а з платіжних доручень, 

сформованих Мінфіном. Повне та автоматичне повернення ПДВ повинне 

здійснюватися виключно за єдиним ключовим принципом – у хронологічному 

порядку. Проте нині фактично неможливо відслідкувати наскільки ДФС 

дотримується черговості при формуванні реєстру платежів для Держказначейства 

та строків платежів, що призводить до значних корупційних можливостей. 

Створення єдиного електронного реєстру ПДВ зменшує можливості 

прямого “ручного” втручання найвищими посадовцями ДФС у функціонування 

бази, яке складніше приховати, однак не ліквідовує ризики повністю. Вагомим 

інструментом впливу, який активно використовується в діяльності органів ДФС, 

залишаються нормативи загального податкового навантаження. Наказ Мінфіну 

№524 від 2.06.15, який регулює порядок формування графіків податкових 

перевірок, використовує такий критерій віднесення платників до групи ризику як 
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рівень сплати податків в бюджет порівняно із середнім галузевим показником 

[149]. На практиці недотримання зазначеного нормативу є приводом для 

призначення позапланових податкових перевірок, які використовуються 

фахівцями фіскальної служби для заниження заявлених до відшкодування сум 

ПДВ суб’єктами господарської діяльності та нарахування штрафних санкцій. В 

чинному ПКУ подібний норматив податкового навантаження відсутній, тому його 

використання органами ДФС є незаконним та потребує скасування. 

Також донедавна зберігалися значні дискреційні можливості при 

застосуванні ПКУ співробітниками ДФС, які дозволяли не враховувати 

податковий кредит за формальними ознаками: 

- на підставі неподання відомостей держреєстратору щодо підтвердження 

юридичної особи платника ПДВ; 

- при наведенні неповної чи неточної назви підприємства у податкових 

накладних; 

- на основі запису про відсутність суб’єкта за його офіційним 

місцезнаходженням. 

Проблему “ручного” управління СЕА ПДВ актуалізує впровадження з 

1.07.2017 року централізованої ризикоорієнтованої системи призупинення 

реєстрації податкових накладних [109]. Її перевагою є автоматизована оцінка 

ризиків формування фіктивного ПДВ, що зменшує можливості впливу 

суб’єктивного чинника. До цього діяла практика одностороннього розірвання 

договорів про визнання електронних документів співробітниками ДФС, які 

самостійно приймали такі рішення. В результаті прямої заборони на участь в СЕА 

ПДВ підприємства позбавлялися можливості формувати податкий кредит за всіма 

операціями. Це призводило до тривалої паралізації діяльності всього суб’єкта 

господарської діяльності, оскільки після ухвалення подібних рішень виникали 

численні апеляції та судові суперечки.  

Одночасно із початком функціонування вищезазначеної системи набула 

чинності нова норма: зареєстрована податкова накладна є достатньою правовою 

підставою для формування податкового кредиту та не може бути в подальшому 
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об’єктом додаткових перевірок. Відповідно скасовується необхідність отримання 

попереднього висновку для відшкодування ПДВ, що значно зменшує корупційні 

можливості внаслідок зловживань фахівцями ДФС. 

Для призупинення реєстрації податкових накладних встановлено базовий 

критерій блокування: наявність фактів невідповідності в новому обов’язковому 

реквізиті податкової накладної – кодах класифікатора видів економічної 

діяльності (КВЕД) та Державному класифікаторі товарів і послуг. Ця новація є 

важливим превентивним інструментом недопущення податкової схеми “скрутка”, 

що безумовно характеризує її з позитивного боку. Додатково в якості критерія 

блокування вводиться сумнівне поняття, відсутнє в ПКУ – “нереальна 

господарська операція” [109]. Донедавна податковими інспекторами на практиці 

застосовувався подібний термін – “ненадійний суб’єкт господарювання”. 

Фактично відбулася заміна одного некоректного критерія для невизнання 

податкового кредиту на інший. 

Для поновлення реєстрації податкової накладної в СЕА ПДВ передбачений 

окремий спосіб: колегіальне рішення спеціальної комісії на центральному рівні 

ДФС, яке можливо оскаржити за підсумками розгляду в судовому порядку. 

Законодавчі можливості економічних агентів в частині скасування некоректних 

рішень щодо невизнання податкового кредиту залишаються чітко невизначеними. 

Апеляційні процедури, як правило, є довготривалими, внаслідок чого несуть 

вагомі збитки всі взаємодіючі із одним платником податків контрагенти. 

Призупинення реєстрації податкової накладної не позбавляє обов’язку суб’єкта 

господарської діяльності відображати величину ПДВ у складі податкових 

зобов’язань; одночасно отримувач податкової накладної не має права сформувати 

відповідний податковий кредит.  

Введення нової системи призупинення реєстрації податкових накладних не 

позбавлене суттєвих недоліків її функціонування: механізм блокування 

відбувається автоматично на основі визначених критеріїв, а розблокування 

здійснюється “вручну”; податкову перевірку з наданням документів, пояснень та 

заперечень фактично перенесено на стадію реєстрації податкової накладної. 
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Загалом механізм блокування є неоднозначним, тому потребує подальшого 

доопрацювання та удосконалення. Зокрема, щоб усунути його недоліки доцільно: 

- удосконалити критерії ризику, на підставі яких відбувається призупинення 

реєстрації податкових накладних; 

- встановити вичерпний перелік документів щодо “заблокованої” накладної 

(без формулювань “листування з контрагентами”); 

-  необхідно скоротити тривалість процедури оскарження рішень ДФС щодо 

блокування (до п’яти днів) та зробити її “прозорою”, щоб усунути можливість 

маніпуляцій з боку фіскалів; 

- фахівці Мінфіну на постійній основі повинні контролювати процес 

блокування та вибірково аналізувати рішення комісії ДФС щодо відмови в 

реєстрації податкових накладних (особливо відносно найбільших та стратегічно 

важливих платників податків), а також ініціювати службові розслідування 

стосовно посадових осіб при наявності об’єктивних підстав. 

Вважаємо також, що необхідно передати адміністрування баз даних ПДВ до 

Міністерства фінансів України, а ДФС залишити лише її основним користувачем. 

Адже із баз даних на відшкодування ПДВ неодноразово зникала інформація щодо 

боргів окремих підприємств чи держави перед суб’єктами господарської 

діяльності; також в ручному режимі вносилися некоректні зміни відносно 

черговості відшкодування ПДВ. Така дія має важливе антикорупційне 

спрямування, оскільки ДФС позбавилася б досить вагомого інструменту впливу 

на платників податків. Подібні реформаційні наміри не були реалізовані у 2017 

році під приводом технічних складнощів. 

Стосовно доцільності зміни базової ставки ПДВ слід зауважити, що 

двадцятивідсоткова базова ставка ПДВ в Україні загалом співставна із 

середньоєвропейським рівнем (див. рис. 4.11). У державному бюджеті України 

ПДВ забезпечує біля третини доходної частини та до 40 % всіх податків, причому 

переважна частка надходжень – від імпорту [275, с. 228]. Відповідно навіть 

незначне зниження базової ставки ПДВ може призвести до вагомих ризиків 

збільшення бюджетного дефіциту, а будь-яке підвищення – до зростання цін, а 
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також прямо стимулюватиме нарощування обсягів контрабанди. Тому в нинішніх 

економічних умовах пропонуємо залишити базову ставку ПДВ без змін. 

Система ПДВ-оподаткування також потребує вдосконалення існуючих пільг 

та преференцій. Європейський досвід свідчить про наявність в багатьох країнах 

спеціальних знижених ставок ПДВ, які застосовуються відносно певної категорії 

товарів. В Україні необхідно обмежити подібну практику оподаткування 

(залишивши тільки чинний тариф в розмірі 7 % для медичних товарів), оскільки 

пільговий ПДВ-режим послаблює фіскальну функцію, одночасно не посилюючи 

стимулюючої. Зокрема, потребує повного, а не фактично номінального 

скасування спецрежиму ПДВ для сільгоспвиробників із збереженням цільових 

бюджетних дотацій для найбільших аграрних холдингів. 

Досить часто вітчизняними фахівцями пропонується радикальне 

реформування ПДВ шляхом його скасування із одночасною заміною на досить 

простий в адмініструванні податок з обороту. Однак, реалізація такої 

альтернативи в сучасних ринкових умовах апріорі неможлива, оскільки в ЄС 

податку з обороту не існує, відповідно його неможливо інтегрувати в європейську 

фіскальну систему. Окрім того, виникають значні ризики недоотримання 

держбюджетом країни запланованих надходжень. Ймовірність ухилення від 

оподаткування також різко зростає при впровадженні одностадійного податку з 

продажу, за якого податковими агентами виступають суб’єкти роздрібної торгівлі 

[94, с. 20]. На противагу пропозиціям заміни на архаїчний податок з обороту (чи з 

продажу) ПДВ необхідно зберегти як класичний непрямий податок фіскальної 

системи України, удосконаливши його застосування. 

4) Податок на прибуток (ПнПр). 

Нинішній класичний ПнПр є відображенням індустріальної парадигми 

економічного розвитку 20 ст. та не зовсім відповідає сучасним реаліям. Оскільки 

проектування, виробництво, збут та розрахунки можуть знаходитися в різних 

країнах, інколи досить складно коректно локалізувати та визначити прибутковість 

окремого господарюючого суб’єкта. 
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В Україні ПнПр – найбільш затратний в адмініструванні, пов’язаний із 

значними дискреційними можливостями посадових осіб фіскальних органів та 

обтяжений корупційною складовою при визначенні абсолютної величини сплати 

цього податку. Внаслідок певної умовності понять “валові доходи” та “валові 

витрати” на практиці оподаткування прибутку слабо корелює із реальними 

результатами господарської діяльності. Відповідно формування фінансового 

результату як об’єкта оподаткування згідно чинного ПКУ спричиняє суттєвий 

конфлікт інтересів між платниками податку та органами ДФС. 

Серед радикальних варіантів реформування ПнПр заслуговує на увагу 

пропозиція його заміни на оподаткування розподіленого прибутку (виведеного 

капіталу). Така податкова інновація вперше була реалізована в Естонії (згодом 

адаптований варіант у 2017 році був впроваджений у Грузії) з метою залучення 

іноземних інвестицій та стимулювання внутрішніх реінвестицій у розвиток 

національного виробництва (при цьому ставка корпоративного податку в Естонії, 

на відміну від офшорних юрисдикцій, суттєво не знижувалася – 20 %). В межах 

цього підходу прибуток, сформований підприємством, не оподатковується до 

моменту його виплати у формі нарахованих дивідендів на користь фізичних чи 

юридичних осіб співвласників, незалежно від їхнього резидентства. Ключова ідея 

оподаткування полягала в тому, що при наявності позитивного фінрезультату, 

підприємство нарощує свою капіталізацію та створює умови для збільшення 

власної прибутковості у перспективі. На практиці відбулося підвищення 

ліквідності та фінансової стійкості підприємств, однак обсяги реінвестицій 

фактично не зросли [104]. Ефект збільшення міжнародних капіталовкладень був 

обумовлений не стільки наслідками реформування корпоративного податку, 

скільки пов’язаний із вступом Естонії в ЄС. Отже, досвід Естонії засвідчив про 

неоднозначність наслідків введення податку на розподілений прибуток, а інші 

країни подібних експериментів із корпоративним податком не застосовували. 

Ефект від податку на розподілений прибуток визначатиметься, насамперед, 

структурою його розподілу, а сплата залежатиме виключно від волі власників та 

відбуватиметься в той період, коли вони захочуть офіційно отримати дивіденди, а 
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не станом на конкретну дату. Фактично оподаткування розподіленого прибутку за 

своєю суттю є переведенням корпоративного прибутку в особистий дохід. 

Відповідно при цьому порушується базовий принцип справедливості, оскільки 

відбувається зміщення податкового навантаження в бік фізосіб та непрямих 

податків на споживання. Запровадження оподаткування розподіленого прибутку 

також вимагає обов’язкового контролю витрат підприємств з метою недопущення 

віднесення на корпоративні витрати особистого споживання співвласників. Це 

збільшує суб’єктивізм та корупційні можливості податкових інспекторів в частині 

невизнання окремих витрат підприємств. 

Скасування оподаткування прибутку підприємств загалом вважаємо 

недоцільним. Одночасно пропонуємо знизити ставку ПнПр до 10 %, 

уніфікувавши її із зменшенням рівня оподаткування доходів фізичних осіб. Слід 

зазначити, що ПнПр, на відміну від ПДВ та ПДФО, не є ключовим за значенням: 

його надходження в загальній стуктурі доходів держбюджету становлять 8,5 % 

(66,9 млрд. грн.) за результатами 2017 року, або 2,2 % від ВВП країни [275, 

с. 228]. Внаслідок зменшення базової ставки ПнПр втрати бюджету будуть 

некритичні. Також для розвитку підприємств достатньо звільнити від 

оподаткування кошти, спрямовані на реінвестиції в основні засоби та необоротні 

активи, встановивши ставку ПнПр на рівні 0 %. В умовах перманентного 

дефіциту оборотних активів більшості підприємств та дорогих кредитних 

ресурсів, реінвестування в будь-якому вигляді не повинне оподатковуватися. 

Стосовно надання пільг зі сплати ПнПр важливо недопустити введення 

режиму “податкових канікул” для новостворених підприємств із обмеженим 

річним оборотом (ініціатива Мінфіну України). Така ситуація створює 

безпосередні передумови для уникнення сплати ПнПр шляхом “дроблення” 

бізнесу існуючими підприємствами. Фактично, цим самим створюється  

квазіофшор всередині країни. 

5) Спрощена система оподаткування (ССО). 

Різного виду ССО – досить поширений в багатьох країнах специфічний 

спосіб непрямої підтримки розвитку малого підприємництва, хоча і в незначних 
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масштабах. В Україні ССО із відносно низькими маржинальними податковими 

ставками застосовують близько 2/3 фізосіб-підприємців та третина малих 

підприємств із порівняно невеликим обсягом річного доходу – до 5 млн. грн. 

(еквівалентно 178 тис. дол. станом на поч. 2018 року). Оскільки спрощення сплати 

податків на практиці призводить до скорочення бази оподаткування, це 

розглядається фахівцями як певний привілей, хоча сам по собі не є таким. 

Обмежене застосування спрощеного режиму оподаткування виправдане 

принаймні з декількох причин: 

А) ССО має важливе соціальне значення, оскільки стимулює самозайнятість 

та створення робочих місць у малому (та особливо дрібному) бізнесі, цим самим 

скорочуючи існуюче безробіття. Кількість платників єдиного податку становить 

1,3 млн. осіб [188, с. 33]; разом із найманими особами – біля 7 млн. працюючих, 

тобто 43 % від всього зайнятого населення країни [275, с. 49]. Альтернатива 

цьому сектору – або безробіття та трудова міграція, або низькооплачувана праця 

на більших підприємствах. 

Б) Існування ССО де-факто є фіскальним компромісом часткової детінізації 

економіки, що характерно для інституційно слабких країн. Залишаючись у 

легальному правовому середовищі, сектор малого підприємництва генерує 

відносно невеликі кошти: загальні надходження єдиного податку становили понад 

13 млрд. грн. у 2017 році. Однак, оскільки при цьому одночасно заощаджуються 

значні соціальні виплати із безробіття, у контексті бюджетної політики такий 

податковий режим є виправданим. За оцінками Центру соціально-економічних 

досліджень CASE Україна національна економіка від функціонування ССО 

загалом отримує позитивний економічний ефект, що становить 0,4 % ВВП 

[56, с. 7]. 

В) ССО базується на спеціально розроблених правилах, які порівняно із 

загальною системою, більш прості, однозначніші, чіткіші та уніфіковані. Цим 

самим створені умови для захисту малого бізнесу від дискреційних можливостей 

працівників податкових органів, що особливо актуально для нашої країни. 
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Зазначена система мінімізує особисту взаємодію суб’єктів підприємницької 

діяльності із інспекторами ДФС, а отже є ефективним засобом протидії корупції. 

Г) За своїм походженням господарська діяльність у сфері малого 

підприємництва не потребує повноцінного ведення обліку витрат, а в більшості 

випадків – і первинної документації (для першої та другої груп). Відповідно ССО 

у формі єдиного податку – оптимальний варіант, за якого небхідно дотримуватися 

лише обмежень щодо загального доходу, встановленого законодавством. 

Паралельне співіснування двох режимів оподаткування доходу із різними 

базами створює можливості для легальних зловживань економічними агентами. 

Проте використання спрощеної системи платниками єдиного податку слід 

розглядати в комплексі з іншими конкуруючими способами податкової 

оптимізації, особливо серед суб’єктів середнього та великого підприємництва.  

До найбільш поширених зловживань, пов’язаних із ССО, відносять: 

- використання найманих працівників в якості ФОП для мінімізації 

зобов’язань із сплати ПДФО (зокрема, застосування ставки 5 % замість 18 %) та 

ЄСВ; 

- реєстрація підприємств для формування фіктивного податкового кредиту 

при сплаті ПДВ (3 група); 

- штучний поділ середніх та великих підприємств для застосування низьких 

ставок єдиного податку (фактично – регресивне оподаткування); 

- використання ССО при контрабанді, оскільки відсутність повноцінного 

обліку не дає змоги ефективно реалізовувати митний постаудит; 

- заниження власних обсягів реалізації суб’єктами підприємницької 

діяльності у зв’язку із відсутністю ефективного контролю реального обороту 

(проблема всеохоплюючого впровадження РРО). 

Дослідження проекту USAID “ЛЕВ” із застосуванням “кривої Парето” 

виявили окремі аномалії, які засвідчили, що приховування обсягів реалізованої 

продукції найбільш характерне при наближенні до верхньої межі другої групи 

платників податків [56, с. 8]. Загалом величина фіскальних втрат від 

приховування доходів суб’єктами підприємницької діяльності, що перебувають на 
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ССО, на порядок менша порівняно із такими основними способами податкової 

оптимізації, як офшоризація та зловживання із відшкодуванням ПДВ [55]. Тобто 

величина найбільш вагомих податкових втрат зосереджена не в малому бізнесі, а 

зловживання є не настільки значними, скільки дрібними та надто помітними у 

повсякденній господарській діяльності. Відповідно зусилля щодо скасування чи 

кардинального реформування ССО є сумнівними за критерієм фіскального ефекту 

та небезпечними з погляду впливу на довгострокові соціально-економічні 

перспективи України. Застосування спрощеного податкового режиму повинне 

здійснюватися виключно стосовно сфери малого підприємництва, а не в якості 

альтернативи для великого бізнесу. Тому ССО потребує вдосконалення шляхом її 

модифікації та цільового коригування. 

Для першої та другої груп ССО базові елементи оподаткування пропонуємо 

залишити без змін – із обмеженнями за видами підприємницької діяльності та 

кількістю найманих працівників. Внаслідок перманентної девальвації 

національної валюти вартісні критерії фіксації малого підприємництва 

деформуються, тому допустимий розмір доходу в ССО доцільно уніфікувати 

залежно від соціального індикатора “мінімальна заробітна плата”. Граничні 

обсяги річного доходу пропонується встановити такі: для першої групи – до 200 

мінімальних зарплат, відповідно для другої – до 1000 із введенням реєстраторів 

розрахункових операцій (РРО). Верхня межа ставки єдиного податку визначається 

відповідно 10 % мінімальної зарплати для першої групи та 20 % – для другої, але 

номінально величина оплати збільшуватиметься із зростанням бази 

оподаткування.  

Для третьої групи пропонуємо такий варіант компромісної трансформації: 

- базою оподаткування є річний дохід із його обмеженням до 2000 

мінімальних зарплат та обов’язковим застосуванням РРО; 

- ставка єдиного податку (попередньо була збільшена у 2016 році): 3 % та 

ПДВ, або 5 % від доходу, тобто без подальшого зростання податкового 

навантаження; 
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- для сфери торгівлі пропонується окремий експеримент: встановити 

величину єдиного податку залежно від торговельної площі, оскільки цей фізичний 

параметр легше проконтролювати, ніж обсяг доходу; 

- виключити із третьої групи платників податків юридичних осіб; тим самим 

ССО залишиться доступною виключно для ФОП та забороняється ведення 

господарської діяльності з юрособами за одночасного перебування із ними у 

трудових відносинах. 

Четверту групу пропонується повністю скасувати, залишивши можливість 

сільськогосподарським товаровиробникам застосовувати ССО не за галузевою 

ознакою, а на загальних підставах. 

Запропоновані трансформації зменшать вигоди застосування податкової 

оптимізації за рахунок вирівнювання ефективного фіскального навантаження між 

ССО та загальною системою. Проте вдосконалення ССО необхідно реалізовувати 

тільки одночасно із лібералізацією загальної системи оподаткування. В результаті 

загальне податкове навантаження на економічних агентів має збалансовуватися 

зменшенням різниці податкових ставок шляхом наближення загальної системи до 

ССО, а не навпаки.  

Сектор малого підприємництва нині не спроможний генерувати більше 

сплачених податків та ніщо не вказує на можливе зростання цих обсягів при 

переведенні суб’єктів із ССО повністю на загальну систему. Альтернативою ССО 

у переважній більшості випадків є не “повне” оподаткування, а абсолютна “тінь”. 

Тому вважаємо за необхідне ввести п’ятирічний мораторій на скасування ССО. 

6) Адміністрування податкової системи. 

Основні проблеми тінізації економічної діяльності обумовлені не тільки 

високим рівнем податкового навантаження, але й складним адмініструванням 

податків. Тому реформування податкової системи повинне спрямовуватися також 

на суттєве спрощення обліку та сплати податків. 

У напрямі вдосконалення податкового адміністрування в Україні 

запроваджено ряд важливих змін: 
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- прийнята реформа структури ДФС, згідно якої утворюється єдиний 

територіальний орган на рівні регіону із підпорядкуванням податкових інспекцій 

та митниць; при цьому функція аудиту та обслуговування найбільших платників 

податків переводиться на рівень областей і великих міст, а районні інспекції 

втрачають контролюючі функції та перетворюються винятково на сервісні 

відділи; 

- реалізується єдина однорівнева процедура апеляцій платників податків, 

внаслідок якої очікується спрощення та прискорення адміністративних оскаржень 

рішень фіскальних органів; 

- впроваджена система електронного адміністрування ПДВ; 

- передбачене створення електронного кабінету платників податків з метою 

мінімізації контактів із податковими інспекторами; 

- введене обов’язкове електронне декларування доходів та майна, яке 

фактично контролюють бенефіціарні власники; цим самим НАБУ та НАЗК 

отримали можливість здійснювати моніторинг, аналіз та контроль джерел 

фінансування значних витрат державних посадових осіб та службовців найвищого 

і середнього рівня. 

Загалом реформування податкової системи належить до прерогативи 

Міністерства фінансів та повинне реалізовуватися одночасно із реформою ДФС. 

У зазначеному контексті для уникнення дублювання функцій розслідування 

економічних злочинів необхідно ліквідувати не тільки податкову міліцію (де-

факто, а не де-юре), а й відповідні органи у складі СБУ та МВС, одночасно 

створивши єдиний демілітаризований фінансовий орган із прямим 

підпорядкуванням Мінфіну України та регламентувавши його діяльність окремим 

законом. Це дасть змогу розділити функції збору податків та розслідування 

фіскальних правопорушень. У процесі діяльності нового спеціалізованого органу 

домінуючим має стати не податковий контроль та вибіркова каральна політика, а 

аналітично-превентивна функція як ключова відмінність. Наразі створення 

подібного органу (фінансової поліції чи служби фінансових розслідувань) 

декларується, а перспективи прийняття необхідного закону найближчим часом є 
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непевними, оскільки відповідний законопроект на кінець 2017 року навіть не 

сформований. 

Подібний підхід доцільно застосувати і при поновленні самостійного 

статусу митної служби, перевівши її зі складу ДФС у структуру Міністерства 

фінансів України. До переваг відокремлення митниці відносимо наступне: 

- стимулюється реформування митної служби за рахунок наявності єдиного 

координаційного центру; 

- у процесі роз’єднання посилюються важливі функції експортного 

контролю, протекції національного ринку, аналізу та оцінки ризиків контрабанди; 

- при прямому підпорядкуванні Міністерству фінансів дієвіше реалізується 

митна політика держави; 

- не виникає асиметрія при сплаті ПДВ, оскільки митні та податкові платежі 

мають різні періоди адміністрування (імпортний – щоденно, внутрішній – 

щомісячно). 

Для об’єктивності зазначимо також потенційні недоліки реінтеграції митної 

та податкової служб, які можуть проявлятися в таких аспектах: 

- менш ефективно діятиме функція постаудиту, оскільки митниця 

фіксуватиме лише перетин товарів через кордон (ефективність цієї функції 

суттєво не змінилася після об’єднання митної та податкової служби); 

- виникатиме часткове дублювання адміністративних процедур при сплаті 

податків; 

- виникнуть проблеми функціонування єдиної системи обліку та контролю 

товарів внаслідок автономізації інформаційних баз даних. 

Варто зауважити, що світова практика інтеграції податкової та митної 

служб в єдиний мегарегуляторний орган на основі співробітництва у фіскальній 

сфері досить неоднозначна. Зокрема, такий підхід реалізований у Грузії та 

функціонує орієнтовно в третині країн, які входять у Всесвітню митну 

організацію. Однак, існує і протилежний успішний приклад: в Канаді на основі 

критеріїв національної безпеки, митна та фіскальна служби були роз’єднані [90]. 

Український досвід реформування засвідчив, що проста інтеграція двох базових 
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фіскальних інститутів не призводить до суттєвого підвищення ефективності 

їхнього функціонування. Тобто організаційна структура без якісних 

трансформацій кардинально не впливає ні на зростання податкових надходжень, 

ні на зниження рівня тінізації економіки країни. 

До інших пропозицій удосконалення адміністрування податкової системи 

відносимо такі: 

- подальше спрощення податкової звітності та обліку за рахунок 

електронного адміністрування всіх базових податків; 

- дозвіл на здійснення зарахування переплати з одного податку в рахунок 

сплати інших; 

- передача зафіксованих фактів правопорушень за результатами перевірки 

до силових структур лише після їхнього підтвердження судом (це дозволило б 

суттєво зменшити кількість кримінальних проваджень, які реєструються лише з 

метою тиску на платників податків); 

- введення у судовому порядку персональної відповідальності 

(адміністративної та кримінальної) посадових осіб ДФС за неправомірні претензії 

та донарахування податкових зобов’язань суб’єктам господарювання. 

В контексті концепції детінізації національної економіки та згідно 

принципів теорії економічних правопорушень як правовий спосіб декриміналізацї 

пропонуємо замінити чинні критерії відповідальності за ухилення від сплати 

податків (залежно від податкової соціальної пільги згідно ст. 212 кримінального 

кодексу України) на аналогічний за величиною критерій залежно від розміру 

мінімальної зарплати. 

7) Компенсаційні заходи. 

Реалізація ліберального підходу при реформуванні податкової системи 

передбачає суттєве зниження загального рівня податкового навантаження, 

внаслідок чого тимчасово зменшаться надходження до зведеного бюджету країни. 

До появи ефекту детінізації економіки частково компенсувати такі втрати 

необхідно за рахунок розширення бази оподаткування. Для цього необхідно: 
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- підвищити максимально допустиму порогову ставку оподаткування 

нерухомості підприємств та фізосіб до 4 % від мінімальної зарплати за 1 кв. м 

існуючої понаднормативної загальної площі; тим самим зросте фіскальна роль 

зазначеного податку, оскільки в цьому випадку складніше ухилитися від 

стягнення та простіше визначити коректну базу оподаткування; 

- відмовитися від надання будь-яких пільг та преференцій за всіма 

непрямими податками (в т.ч. із врахуванням галузевих пріоритетів); 

- застосувати нефіскальні методи компенсації (насамперед, за рахунок 

тотальної, а не вибіркової верифікації нарахування пенсійних виплат та субсидій). 

Загалом для успішного реформування податкової системи України важливо 

ввести частковий обмежений мораторій (до трьох років) на такі подальші зміни 

податкового законодавства: збільшення розміру податкових ставок, кількості 

податків та будь-яких пільг. Застосування повного мораторію на тривалий період 

вважаємо недоцільним, оскільки при цьому втрачається можливість оперативного 

впливу для скасування податкових новацій, які виявилися неприйнятними чи 

недієвими на практиці. 

В табл. 5.6 наведені основні трансформації чинної податкової системи 

України. 

Таблиця 5.6 

Основні податкові трансформації концепції детінізації економіки 
№ 
з/п 

Вид податку / 
система 

оподаткування 

Базова ставка Адміністрування  
та пільги 

1 2 3 4 
1 Податок на 

додану 
вартість 

Без змін (20 %); 
7 % (виключно для 
медичних товарів)  

Перехід від “правила першої події” до 
визнання моменту оплати. Вільний доступ до 
всієї інформації єдиного реєстру заяв на 
відшкодування ПДВ та його публічність. 
Апробація критеріїв призупинення реєстрації 
податкових накладних. Передача 
адміністрування бази даних ПДВ із ДФС до 
Мінфіну України.  

2 Податок на 
прибуток 

10 % Недоцільність введення податку на 
розподілений капітал. Звільнення від 
оподаткування коштів, спрямованих на 
реінвестиції в основні засоби та необоротні 
активи. 
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Продовж. табл. 5.6 
1 2 3 4 
3 Єдиний 

соціальний 
внесок 

Без змін (22 %) Ліквідація існуючої межі максимального 
розміру заробітної плати, з якої сплачується 
ЄСВ (15 мінімальних зарплат для 
працездатного населення). 

4 Податок на 
доходи 

фізичних осіб 

10 %;  
18 % (для доходів, що 

перевищують 
десятикратний розмір 
мінімальної зарплати) 

Скасування неоподатковуваної соціальної 
пільги. 

5 Єдиний 
податок / 
спрощена 
система 

оподаткування 

Перша група – 10 % 
мінімальної зарплати. 

Друга група – 20 % 
мінімальної зарплати. 
Третя група – без змін 

(3 % + ПДВ; 5 %). 

Граничні обсяги річного доходу: для першої 
групи – до 200 мінімальних зарплат; для 
другої – до 1000 мінімальних зарплат; для 
третьої групи – до 2000 мінімальних зарплат 
та обов’язковим застосуванням РРО.  
Виключення із третьої групи платників 
податків юридичних осіб. Скасування 4-ї 
групи. 

6 Податок на 
нерухоме 

майно 

4 % від мінімальної 
зарплати за 1 кв. м 
понаднормативної 
загальної площі. 

Відмова від нових пільг та збереження чинних 
нормативів площі житлової нерухомості, яка 
підлягає оподаткуванню. 

Загальні трансформації: 
7 Скасування галузевих нормативів загального податкового навантаження. 

Створення єдиного демілітаризованого фінансового органу із домінуванням аналітично-
превентивної функції та прямим підпорядкуванням Мінфіну України. 
Поновлення самостійного статусу митної служби у структурі Мінфіну України. 
Електронне адміністрування всіх базових податків.  
Здійснення зарахування переплати з одного податку в рахунок сплати інших. 
Введення у судовому порядку персональної відповідальності (адміністративної та 
кримінальної) посадових осіб ДФС за неправомірні дії відносно платників податків. 
Зміна чинних критеріїв кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків 
(1000 розмірів соціальної податкової пільги) на аналогічний за величиною критерій 
залежно від розміру мінімальної зарплати. 
Відмова від надання будь-яких пільг та преференцій за всіма непрямими податками  
(в т.ч. із врахуванням галузевих пріоритетів). 
Джерело: сформовано автором. 
 

Оскільки нинішні масштаби тінізації економіки України надмірно значні, то 

можна зробити загальний висновок, 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 
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досягнута протягом короткострокового періоду через наявність лагу 

інституційних змін та ризиків імплементації новацій в умовах невизначеності та 

нестійкого розвитку. Загальний результат залежить також від незворотніх 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. 
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Висновки до розділу 5 

 

Під детінізацією економіки розуміється створення умов для реалізації 

механізму часткової візуалізації (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 системний вплив за умови оптимізації її 

обсягів та структури. 

Концепція детінізації національної економіки базується на таких ключових 

положеннях: 

- тіньова економіка – самостійний сегмент економічної системи, що не 

підлягає ліквідації; 

- стратегічна мета протидії тіньовій економіці – детінізація до оптимально-

прийнятного неруйнівного рівня та її подальше стримування; 

- у структурі тіньової економіки прихований (“сірий”) сектор є домінуючим 

та пріоритетним за значенням; 

- тіньова економіка, взаємодіючи із офіційним сегментом, виступає 

переважно в ролі стабілізатора у кризові періоди розвитку країни. 

До пріоритетних економіко-регулятивних заходів детінізації економіки 

України відносимо такі: трансформацію трансфертного ціноутворення, амністію 

капіталів, часткове реформування пріоритетних елементів податкової системи, 

введення накопичувального рівня пенсійної системи. 

Контролінг трансфертного ціноутворення – потенційно дієвий важіль, який 

здатен перешкоджати виведенню в офшорні зони вагомої частини прибутків 

економічних суб’єктів та цим самим ухилятися від оподаткування. Реально на 

практиці контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні майже не 

здійснюється. Національні норми та правила в частині трансфертного 
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ціноутворення потребують трансформації з метою їх наближення до 

загальноприйнятих міжнародних стандартів та досягнення повноцінних 

результатів застосування законодавства. Зокрема, запропоновано такі додаткові 

заходи та методичні рекомендації, спрямовані на удосконалення податкового 

контролю: 

- прийняття окремого Закону України “Про трансфертне ціноутворення”; 

- ліквідація 5 % норми відхилення ставки корпоративного податку інших 

країн від податку на прибуток в Україні внаслідок дублювання із окремим 

офіційним переліком держав (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. 

Застосування правил та процедур контролю трансфертного ціноутворення 

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. 

Амністія капіталів є одним із важливих важелів детінізації національної 

економіки в контексті репатріації фінансових ресурсів на територію країни їх 

походження. Залучення тіньових капіталів у легальний економічний обіг потребує 

прийняття окремого закону, порівняльні механізми реалізації якого були 

достатньо апробовані та підтверджені міжнародною практикою. Аналіз світового 

досвіду проведення економічних амністій підтверджує той факт, що ефективність 

легалізації тіньових капіталів залежить, насамперед, від базових умов, які 

реалізуються на державному рівні. Запропоновано такі ключові параметри 

амністії капіталів в кризових умовах економічного розвитку України:  
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- ліберальний (неконфіскаційний) характер амністії фінансових ресурсів та 

мінімальне оподаткування (за ставкою 5 %) інших тіньових активів 

некримінального походження;  

- державні гарантії недоторканності задекларованих капіталів, звільнення 

суб’єктів легалізації від відповідальності та гарантії конфіденційності отриманої 

інформації;  

- активна роз’яснювальна кампанія для розуміння і підтримки цієї акції у 

суспільстві; 

- застосування у подальшому більш жорсткого покарання та посилення 

податкового регулювання.  

Проведення амністії капіталів обов’язково повинно супроводжуватися 

одночасною реалізацією інших комплексних заходів детінізації економіки.  

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.  

Введення в дію загальнообов’язкової накопичувальної системи в Україні та 

впровадження заходів пенсійного реформування другого рівня є однією із 

пріоритетних умов посилення індивідуальних стимулів і мотивів для суттєвої 

формалізації доходів застрахованих осіб зокрема, та детінізації національного 

ринку праці загалом. 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. Кошти накопичувальної системи можуть використовуватися 

як кредитні в якості фонду збалансування солідарної системи для нівелювання 

негативних наслідків кризових явищ.  

Пенсійні новації мають реалізовуватися не ізольовано, а в контексті 

логічного взаємозв’язку одночасних, послідовних і комплексних реформ 

податкової системи, ринку капіталів та ринку праці. 
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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 і від зменшення 

загального рівня фіскального навантаження на суб’єктів господарської діяльності, 

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. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [210; 

218; 221; 224; 234; 236; 243; 383; 384]. 
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ВИСНОВКИ 

 

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, 

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, обумовлену складністю цього феномену. 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 та перевагах секторального 

підходу, сформовано типологізацію тіньової економіки за її 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. Встановлено, що передумови генези тіньової економіки пов’язані із 

виникненням товарно-грошових відносин ще до появи державних форм 

суспільства та формалізації господарської діяльності у вигляді законодавчих норм 

і правил. Оскільки ідеальної економіки як досконалої системи фактично не існує, 

відповідно тіньові явища і процеси властиві будь-яким країнам та ієрархічним 

рівням на всіх етапах розвитку. Неможливість ліквідації тіньової економіки 
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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 і 

суб’єктивну раціональну мотивацію економічних агентів. Доведено, що 

ключовими універсальними детермінантами тінізації є: надмірне державне 

регулювання економічних процесів та явищ; неадекватність чинної правової 

системи та недоліки застосування законодавства (неможливість дотримання 

окремих діючих норм та правил); 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 (протекціонізм та 

лобіювання). 

3. У процесі дослідження виявлено такі специфічні властивості та 

домінантні характеристики, притаманні тіньовій економіці: латентність 

(насамперед, фіскальна), адаптивність, структурованість, здатність до 

самоорганізації, емерджентність, законодавча селективність та стохастичність 

розвитку. Грунтуючись на критичному аналізі численних публікацій вітчизняних 

та зарубіжних вчених, зроблено висновок про дуалістичність впливу тінізації на 

стан офіційної економіки країни: 

а) негативна дія призводить до структурних деформацій (насамперед, 

бюджетно-податкової, кредитно-грошової та виробничої сфер), розбалансованості 

та нестійкого розвитку економіки, правового нігілізму та сумнівності домінування 

верховенства права, зниження інвестиційної привабливості країни. Тіньові 

економічні відносини в Україні мають переважно такі форми прояву: ухилення 

від оподаткування, виведення грошового капіталу із реального сектору, 

нелегальність трудових відносин, контрабанда, доларизація економіки, 

спотворення вартісних показників на мікро- та макрорівнях; 
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б) 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 з’являються 

додаткові джерела доходів населення, що знижує його стратифікацію; зростає 

сукупний споживчий попит; реалізується підприємницький потенціал 

економічних агентів. 

Тіньова економіка та офіційна активно взаємодіють і не існують як 

паралельні реальності. Тіньовий сегмент – опонент формальної системи, але її 

антиподом є лише підпільна складова; прихований сектор тінізації у 

взаємовідносинах із офіційною економікою одночасно виконує роль як партнера, 

так і конкурента, 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 через збільшення проміжного споживання. У довгостроковій 

перспективі тимчасові переваги тіньового сегменту нівелюються негативними 

наслідками впливу. Однак, результуючий вплив тінізації суперечливий і залежить, 

насамперед, від масштабів поширення та структури тіньової економіки. 

4. 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. 

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 (в т.ч. агрегованих), що намагаються 

досягнути прийнятних вигод, порівняльний вибір яких супроводжується 
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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”. Проте застосування 

монетарного критерію при оцінюванні вигод не викликає заперечень лише 

стосовно корисливих правопорушень, притаманних прихованому сектору тіньової 

економіки. 

Економічний підхід визначає функцію стримування 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 в умовах ризику еластичність реакції суб’єктів на зростання 

ймовірності виявлення правопорушень домінує над мірою покарання, тому 

стримуючий ефект щодо правопорушень більшою мірою залежить від 

ймовірності їх виявлення, ніж від розміру санкцій. Наведена залежність обернена 

за спрямованістю та нелінійна за формою.  

Загалом економічний підхід до аналізу правопорушень має обмежене 

застосування, оскільки потребує враховування комбінованого впливу різнобічних 

чинників неекономічного походження та наявності побічних ефектів (заміщення, 

витіснення та адаптування). 

6. Оскільки тінізація економіки не регулюється формальними інститутами 

та не фіксується офіційними процедурами звітності і статистики, при оцінюванні 

її обсягів та структури доцільно: надавати перевагу ймовірним показникам, що 
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грунтуються на окремих припущеннях; використовувати для розрахунку 

масштабів тінізації економіки інтегровані методики. 

Поліаспектність тінізації економіки обумовлює значну кількість методів та 

підходів до її вимірювання. Суттєва диференціація застосовуваних у світовій 

практиці методів свідчить про відсутність єдиної методики кількісної оцінки 

обсягів тінізації та критеріїв достовірності результатів. Оцінювання тіньової 

економіки потребує використання ефективних та адекватних методик її 

розрахунку. Здійснено критичний аналіз та виявлено переваги і недоліки низки 

непрямих методів макрорівня (монетарних, порівняння доходів та витрат, 

товарних потоків, споживання електроенергії, “італійського”, каузального, 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 % протягом усього періоду дослідження. В готівковому обігу 

України за даними НБУ перебуває майже третина від обсягу грошового агрегата 

М2. Наведені дані свідчать про те, що переважна більшість готівкових коштів 

використовується для обслуговування грошових операцій у тіньовому обігу. 

Подальшу тінізацію національної економіки спричиняє також високий рівень 
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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. 

Обгрунтовано необхідність врахування якісних експертних даних та кількісних 

параметрів функціонування тіньової економіки в умовах невизначеності. Для 

економіко-математичного моделювання застосовано методологічний підхід, що 

базується на використанні пріоритетних детермінант та індикаторів тінізації 

регуляторного, фіскального та монетарного походження.  

Реалізовані модифікації нейро-нечітких моделей 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 

моделювання фактично було доведено можливість зменшення 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. Україна порівняно із європейськими країнами та серед держав 

постсоціалістичного простору має найбільшу відносну величину тінізації 

економіки. Результати оцінки обсягів тіньової економіки, отримані із 

застосуваням нечіткого моделювання, демонструють, що пікові показники 

тінізації національної економіки зафіксовані у кризові та посткризові періоди 

2014-2016 рр. – біля 46 % від офіційного ВВП країни; cтаном 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 
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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 в роботі 

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. Сформульовано базові концептуальні положення та принципи, економіко-

регулятивні та адміністративно-правові заходи стимулюючої дії, спрямовані на 

суттєве зниження обсягів тінізації економіки України. 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. 
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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 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. 

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, які 

значною мірою сприятимуть успішному проведенню 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. Проведення 
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амністії капіталів обов’язково повинно супроводжуватися одночасною 

реалізацією інших комплексних заходів детінізації економіки. 

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, 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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Додаток А 

Таблиця А.1 

Фахова термінологія теорії нечіткої логіки 

Поняття Дефініція 
Лінгвістична змінна Змінна, значеннями якої є не числа, а слова чи вирази 

природної, або формальної мови. 
Терм-множина  Множина всіх можливих значень лінгвістичної 

змінної. 
Терм Будь-який елемент терм-множини, що формалізується 

нечіткою множиною за допомогою функції 
належності. 

Ступінь належності Число із діапазона [0; 1], що характеризує міру 
відповідності елемента універсальної множини 
властивостям нечіткої множини; може визначатися 
будь-яким значенням в поданому інтервалі, а не тільки 
значеннями бінарної логіки.  

Функція належності Функція, за допомогою якої можливо визначити 
ступінь належності довільного елемента універсальної 
множини нечіткій множині. 

Фазифікація Процес перетворення кількісних значень вхідних 
змінних у лігвістичні терми. 

База знань Сукупність логічних правил виведення у форматі 
“якщо-тоді”. 

Нечітке логічне виведення Апроксимація залежності між вхідними та 
результуючою змінними на основі лінгвістичних 
правил бази знань типу “якщо – тоді” та операцій над 
нечіткими множинами. 

Дефазифікація Процес перетворення нечітко визначеної лінгвістичної 
оцінки результуючої змінної у чітке чисельне 
значення. 

Джерело: [64; 111; 320].  
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Додаток Б   

Таблиця Б.1 

Основні міжнародні рейтинги України 

Період 
Умови ведення бізнесу 

“Doing Business”,  
місце в рейтингу 

Індекс сприйняття 
корупції Transparency 
International: “CPI”, 

бали (місце в рейтингу)  

Індекс економічної 
свободи “Heritage 

Foundation”,  
бали (місце в рейтингу) 

1999 –  2,6 43,7 
2000 – 1,5 47,8 
2001 – 2,1 48,5 
2002 – 2,4 48,2 
2003 – 2,3 51,1 
2004 – 2,2 53,7 
2005 – 2,6 55,8 
2006 124 2,8 54,4 
2007 128 2,7 (118) 51,5 (135) 
2008 139 2,5 (134) 51,0 (134) 
2009 145 2,2 (146) 48,8 (152) 
2010 142 2,4 (134) 46,4 (162) 
2011 145 2,3 (152) 45,8 (164) 
2012 152 26 (144) 46,1 (163) 
2013 137 25 (144) 46,3 (161) 
2014 112 26 (142) 49,3 (155) 
2015 87 27 (130) 46,9 (162) 
2016 81 29 (131) 46,8 (162) 
2017 80 30 (130) 48,1 (166) 
2018 76 32 (120) 51,9 (150) 

Джерело: за даними Світового банку та провідних міжнародних організацій [173; 174; 175]. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Базові ставки основних податків окремих країн світу, % 
№ 
з/п 

Країна Податок на 
прибуток 

ПДВ ПДФО Соціальні 
платежі – 

роботодавець 

Соціальні 
платежі – 
працівник 

1 Австралія 30 10 45 9,3 1,5 
2 Австрія 25 20 50 21,6 18,1 
3 Аргентина 35 21 35 27 17 
4 Білорусь 18 20 13 34 1 
5 Болгарія 10 20 10 18,1 12,9 
6 Бразилія 34 19 27,5 29 11 
7 Великобританія 20 20 45 13,8 14 
8 Вірменія 20 20 36 15 5 
9 Грузія 15 18 20 – – 

10 Естонія 20 20 20 33,8 16 
11 Ізраїль 26,5 18 50 7,3 12 
12 Іспанія 28 21 47 31 6,4 
13 Італія 31,4 22 43 30 10,5 
14 Казахстан 20 12 10 5 10 
15 Канада 26,5 5 29 7,6 6,8 
16 Китай 25 17 45 35 10,5 
17 Литва 15 21 15 31 9 
18 Мексика 30 16 35 31,6 2,8 
19 Молдова 12 20 18 23 6 
20 Німеччина 29,7 19 45 19,3 20,5 
21 Польща 19 23 32 22,4 13,7 
22 Португалія 21 23 48 23,8 11 
23 Росія 20 18 13 32,6 – 
24 Румунія 16 24 16 23,5 16,5 
25 Словаччина 22 20 25 35,2 13,4 
26 США 40 – 39,6 7,7 8,6 
27 Туреччина 20 18 35 22,5 15 
28 Угорщина 19 27 16 28,5 18,5 
29 Франція 33,3 20 50,3 41,9 14,1 
30 Чехія 19 21 22 34 11 
31 Швеція 22 25 57 31,4 7 
32 Японія 33,1 8 50,8 14,7 14,1 

ЄС – середня ставка 22,2 21,6 37,8 23,8 13,1 
ОЕСР – середня ставка 24,8 19,2 41,6 20,4 11,3 

Джерело: [188]. 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Окремі макроекономічні показники України, млн. грн. 

Період ВВП ном. 
Обсяги податкових 

надходжень у 
зведеному бюджеті  

Податкове 
навантаження, % 

1999 130442 23480,1 18,0 
2000 170070 30614,8 18,0 
2001 204190 36700 18,0 
2002 225810 45392,5 20,1 
2003 267334 54321,0 20,3 
2004 345113 63161,7 18,3 
2005 441452 98065,2 22,2 
2006 544153 125743,1 23,1 
2007 720731 161264,2 22,4 
2008 948056 227164,8 24,0 
2009 913345 208073,2 22,8 
2010 1120585 234447,7 20,9 
2011 1349178 334691,9 24,8 
2012 1459096 360567,2 24,7 
2013 1522657 353968,1 23,2 
2014 1586915 367511,9 23,2 
2015 1988500 507636,0 25,6 
2016 2383182 650781,7 27,3 
2017 2982900 828159,0 27,8 
Джерело: офіційні дані Державної служби статистики України [266-275], розрахунки 

автора.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 402

Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Монетарні показники економіки України, млн. грн. 

Період Агрегат М0 Агрегат М1 Агрегат М2 М0 / М1, % 

Рівень 
доларизації 
економіки  

(за методикою 
МВФ) , % 

1999 9583 14094 21714 68,0 24,4 
2000 12799 20762 31544 66,1 22,9 
2001 19465 29796 45186 65,3 18,4 
2002 26434 40281 64321 65,6 18,8 

2003 33119 53129 94855 62,3 20,7 
2004 42345 67090 125483 63,1 24,1 
2005 60231 98573 193145 61,1 26,2 
2006 74984 123276 259413 60,8 27,0 
2007 111119 181665 391273 61,2 27,7 
2008 154759 225127 512527 68,8 41,1 
2009 157029 233748 484772 67,2 42,6 
2010 182990 289894 596841 63,1 34,6 
2011 192665 311047 681081 62,0 36,3 
2012 203245 323225 771126 62,9 32,2 
2013 237777 383821 906236 62,0 27,2 
2014 282947 435475 955349 64,0 32,1 
2015 282673 472217 993812 59,9 31,9 
2016 314392 529928 1102391 59,3 33,3 
2017 332546 601636 1208557 55,3 33,8 

Джерело: офіційні дані НБУ [170; 266-275], розрахунки автора. 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Порівняльні масштаби тінізації економіки окремих країн 

пострадянського простору за 1999-2015 рр., % ВВП 

 
Рік  

 
Вірменія Казахстан Киргизстан Росія Таджикистан Україна 

1999 46,3 42,6 41,0 35,1 39,9 49,2 
2000 46,3 41,9 41,2 36,1 40,2 48,7 
2001 45,4 41,0 41,6 37,0 40,5 47,9 
2002 44,5 41,2 41,0 37,8 40,8 47,6 
2003 43,9 39,6 41,9 38,8 41,3 47,3 
2004 43,6 39,1 41,6 39,5 41,8 47,0 
2005 42,7 38,4 40,4 40,1 42,0 46,8 
2006 42,1 38,0 39,2 40,8 42,3 46,6 
2007 41,1 37,4 38,8 41,6 41,0 41,1 
2008 40,6 36,8 36,2 41,7 41,1 40,6 
2009 41,5 37,3 35,4 41,6 41,9 41,5 
2010 41,1 36,7 34,4 41,1 42,0 41,1 
2011 40,4 35,9 33,2 41,0 42,8 40,4 
2012 40,0 35,2 32,4 40,7 41,3 40,0 
2013 39,5 34,4 32,0 40,4 41,9 39,5 
2014 39,8 34,0 32,5 40,8 42,4 46,5 
2015 40,1 33,8 33,1 41,2 43,1 47,1 

Середній рівень 42,3 37,8 37,4 39,7 41,5 44,6 
Джерело: за даними Ф. Шнайдера [393, с. 17]. 
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Додаток З 

Таблиця З.1 

Основна нормативно-правова база України щодо детінізації економіки  

Нормативно-правовий акт Регламентація 
1 2 

Закон України № 964-IV “Про основи 
національної безпеки України” 
від 19.06.2003 

Визначає основні засади державної політики 
безпеки України, спрямованої на захист 
національних інтересів, реалізацію доктрини 
запобігання зовнішнім та внутрішніх загрозам в 
усіх сферах життєдіяльності 

Закон України “Про запобігання 
корупції” № 1700-VII від 14.10.2014  

Визначає поняття та ознаки корупції, передбачає 
відповідальність за корупційні діяння, 
регламентує міжнародне співробітництво у 
сфері протидії корупції  

Закон України № 1702-VII “Про 
запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення” від 14.10.2014  

Визначає дефініцію доходів, здобутих 
злочинним шляхом, передбачає відповідальність 
за їх легалізацію, заходи фінансового 
моніторингу суб’єктів господарювання, 
регламентує діяльність державної служби 
фінансового моніторингу. 

Закон України “Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
трансфертного ціноутворення”  
№ 408-VII від 4.07.2013 

Визначає основні поняття, ознаки та механізми 
контролю і запобігання трансфертному 
ціноутворенню. 

Закон України № 1698-VII “Про 
Національне Антикорупційне бюро 
України” від 14.10.2014 

Регламентує функції, права та обов’язки НАБУ 

Закон України № 2121-III “Про банки та 
банківську діяльність” від 07.12.2000  

Передбачає контроль за банківськими 
установами щодо можливої тіньової діяльності 

Податковий кодекс України  Регламентує відносини у сфері податків та 
зборів; визначає механізми адміністрування та 
сплати податків суб’єктами господарювання; 
компетенцію контролюючих органів; 
відповідальність за порушення законодавства 

Господарський кодекс України  Встановлює правові основи господарської 
діяльності, регламентує відносини суб’єктів 
господарювання, передбачає відповідальність за 
економічні правопорушення. 

Кодекс України про адміністративні 
правопорушення  

Передбачає адміністративну відповідальність за 
скоєні правопорушення щодо тіньової 
діяльності  

Кримінальний кодекс України  Передбачає кримінальну відповідальність за 
скоєні злочини щодо тінізації та корупції  

Розпорядження Кабінету міністрів 
України № 143-р “Про перелік офшорних 
зон” від 23.02.2011 р.  

Обмежує перелік офшорних зон, можливих для 
використання в господарській діяльності 
національними суб’єктами господарювання з 
метою обмеження тіньової діяльності, 
“відпливу” капіталів. 
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Продовження таблиці З.1 
1 2 

Наказ Міністерства економіки України 
№ 123 “Про затвердження методичних 
рекомендацій розрахунку рівня тіньової 
економіки” від 18.02.2009 

Затверджує державну методику розрахунку 
рівня тіньової економіки в Україні  

Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України № 1277 
“Методичні рекомендації щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки 
України” від 29.10.2013 року 

Затверджує порогові показники тінізації на 
макроекономічному рівні 

Джерело: сформовано автором на основі чинного законодавства України. 
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Додаток И 

Таблиця И.1 

Основні суб’єкти детінізації економічної діяльності 

Державні органи, що адмініструють 
детінізацію економіки в Україні 

Функції та повноваження 

Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України  

Розрахунок аналітичних показників, 
розробка норм та нормативів, забезпечення 
реалізації механізму детінізації економіки.  

Міністерство фінансів України  Виконання ролі координатора та 
контролюючого органу у справах, 
пов’язаних з фінансовою політикою держави 
і детінізацією економіки.  

Державна фіскальна служба  Здійснення моніторингу, аналізу та 
контролю в сфері оподаткування, 
дотримання митних процедур.  

Державна служба фінансового 
моніторингу  

Здійснення фінансового контролю за 
виконанням законодавчих постанов, норм, 
розпоряджень та ін. щодо детінізації 
економіки.  

Національне антикорупційне бюро 
України  

Моніторинг, запобігання та протидія 
корупційним діянням.  

Національна агенція з питань запобігання 
корупції 

Формування та реалізація державної 
антикорупційної політики. 

Верховна рада України  Встановлення норм та нормативів, 
прийняття законів щодо детінізації та 
протидії корупції.  

Кабінет Міністрів України  Встановлення норм та нормативів щодо 
детінізації.  

Служба безпеки України  Протидія тіньовим схемам.  

Міністерство внутрішніх справ України  Протидія тіньовим схемам.  
Національний банк України  Моніторинг, аналіз, контроль та протидія 

порушенням чи тінізаційною діяльністю в 
банківському секторі.  

Державна аудиторська служба України Здійснення фінансового урядового контролю 
за тінізаційною діяльністю та забезпечення 
реалізації державної політики у сфері 
економічних правопорушень.  

Антимонопольний комітет України  Протидія тіньовим схемам щодо порушення 
антимонопольного законодавства в 
господарській діяльності.  

Джерело: сформовано автором. 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Перелік держав (територій), які відповідають критеріям контролю щодо 

трансфертного ціноутворення 

№ 
з/п Держава (територія) № 

з/п Держава (територія) № 
з/п Держава (територія) 

1 Ангілья 28 Канарські острови  55 Ніуе 
2 Князівство Андорра 29 Республіка Кабо-Верде 56 Об’єднані Арабські 

Емірати 
3 Антигуа і Барбуда 30 Кайманові Острови 57 Султанат Оман 
4 Аруба 31 Держава Катар 58 Острів Мен 
5 Співдружність 

Багамських Островів 
32 Киргизька Республіка 59 Острови Кука 

6 Барбадос 33 Республіка Кіпр 60 Острови Теркс і 
Кайкос 

7 Королівство Бахрейн 34 Косово і Метохія 
Республіки Сербія 

61 Республіка Палау 

8 Беліз 35 Куба 62 Республіка Панама 
9 Бермудські Острови 36 Кюрасао 63 Республіка Парагвай 
10 Республіка Болгарія 37 Лаос 64 Північні Маріанські 

Острови 
11 Боснія і Герцеговина 38 Ліван 65 Регіон Мадейра 

Португалії 
12 Британські Віргінські 

Острови 
39 Королівство Лесото 66 Самоа 

13 Бруней-Даруссалам 40 Республіка Ліберія 67 Сан-Маріно 
14 Віргінські острови 

США 
41 Князівство Ліхтенштейн 68 Сан-Томе і Прінсіпі 

15 Республіка Вануату 42 Маврикій 69 Сейшельські Острови 
16 Гваделупа 43 Адміністративний район 

Китаю Макао 
70 Сент-Вінсент і 

Гренадіни 
17 Гватемала 44 Македонія 71 Сент-Кітс і Невіс 
18 Французька Гвіана 45 Територія Лабуан Малайзії 72 Сент-Люсія 
19 Гернсі 46 Мальдівська Республіка 73 Сінгапур 
20 Гібралтар 47 Марокко 74 Сінт-Мартен  
21 Гонконг  48 Мартініка 75 Республіка Судан 
22 Гренада 49 Республіка Маршаллові 

Острови 
76 Тімор-Лешті 

23 Джерсі 50 Федеративні Штати 
Мікронезії 

77 Туркменістан 

24 Домініканська 
Республіка 

51 Республіка Молдова 78 Узбекистан 

25 Співдружність 
Домінікани 

52 Монако 79 Французька Гвіана 

26 Іран 53 Монтсеррат 80 Чорногорія 
27 Ірландія 54 Республіка Науру 

Джерело: постанова КМУ № 1045 від 27 грудня 2017 р. 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Офіційний перелік офшорних зон  
 

№ з/п 
 

Держава, регіон (територія) № з/п Держава, регіон (територія) 

Британські залежні території: 21 Нідерландські Антильські 
Острови  

1 Острів Гернсі  22 Пуерто-Ріко  
2 Острів Джерсі  23 Сент-Вінсент і Гренадіни 
3 Острів Мен  24 Сент-Кітс і Невіс 
4 Острів Олдерні  25 Сент-Люсія 

Близький Схід: 26 Співдружність Домініки 
5 Бахрейн  27 Теркс і Кайкос 

Центральна Америка: 28 Тринідад і Тобаго 
6 Беліз  Африка: 

Європа: 29 Ліберія  
7 Андорра 30 Намібія 
8 Гібралтар 31 Сейшельські Острови  
9 Монако Тихоокеанський регіон: 

Карибський регіон: 32 Вануату  
10 Ангілья 33 Гуам 
11 Антигуа і Барбуда  34 Маршальські Острови 
12 Аруба  35 Науру 
13 Багамські Острови  36 Ніуе  
14 Барбадос  37 Острови Кука 
15 Бермудські Острови 38 Палау 
16 Британські Віргінські Острови  39 Самоа 
17 Віргінські Острови (США)  40 Американське Самоа 
18 Гренада  Південна Азія: 
19 Кайманові Острови  41 Мальдівська Республіка 
20 Монтсеррат    

Джерело: додаток до розпорядження КМУ № 143-р від 23 лютого 2011 р.  
(редакція 27.12.2018). 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Функціонування обов’язкових накопичувальних пенсійних систем 

в окремих країнах світу 
№ 
з/п 

Країна Зв’язок з 
системою 
першого 

рівня 

Рік 
запровад-

ження 

Базова ставка 
внеску 

Більшість 
учасників 

Контрольний 
орган 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Австралія Заміна 1992 Роботода-

вець - 9,25 % 
Професійні 
пенсійні фонди 

Довірчий орган з 
представництвом 
роботодавців і 
працівників 

2 Велика 
Британія 

Доповнення 2012 Роботода-
вець – 3 %, 
держава – 
1 %, 
працівник –
4 % 

Приватні 
пенсійні фонди 
або державний 
пенсійний фонд 
“за 
замовченням” 

Рада експертів, 
призначається 
урядом 

3 Естонія Доповнення 2002 Працівник – 
2 %,  
держава – 
6 % 

Приватні 
пенсійні фонди 

Директори 
компаній з 
управління 
активами 

4 Казахстан Заміна 1998 Працівник – 
10 % 

Централізова-
ний державний 
фонд 

Консультативна 
рада, 
призначається 
урядом 

5 Китай Доповнення 1997 Працівник – 
8 % 

Централізова-
ний державний 
фонд 

Рада експертів, 
призначається 
урядом 

6 Литва Доповнення 2004 Працівник – 
2,5 % 

Приватні 
пенсійні фонди 

Директори 
компаній з 
управління 
активами 

7 Малайзія Заміна 1991 Роботода-
вець – 13% 

Централізова-
ний державний 
фонд 

Трьохсороння 
рада, 
призначається 
урядом 

8 Перу Заміна 1992 Працівник – 
8 % 

Приватні 
пенсійні фонди 

Директори 
компаній з 
управління 
активами 

9 Польща Заміна 1999 Працівник – 
2,8 % 

Приватні 
пенсійні фонди 

Директори 
компаній з 
управління 
активами 
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Продовження таблиці М.1 
1 2 3 4 5 6 7 

10 Росія Доповнення 2002 Роботода-
вець – 6 %  

Приватні 
пенсійні фонди 
або державний 
пенсійний фонд 
«за 
замовченням» 

Внєшекономбанк 
(державний 
банк) 

11 Сінгапур Заміна 1955 Роботода-
вець – 16 %,  
працівник – 
20 % 

Централізова-
ний державний 
фонд 

Трьохсороння 
рада, 
призначається 
урядом 

12 Чилі Заміна 1981 Працівник – 
10 % 

Приватні 
пенсійні фонди 

Директори 
компаній з 
управління 
активами 

Джерело: за даними групи «ICU» [165]. 
 

Таблиця М.2 

Пенсійний вік у різних країнах світу 
 

№ з/п 
 

Країна 
Пенсійний вік 

Чоловіки Жінки 
1 2 3 4 
1 Австрія 65 65 
2 Азербайджан 62,5 57,5 
3 Бельгія 65 65 
4 Білорусь 60 55 
5 Болгарія 63 60 
6 Боснія і Герцеговина 65 65 
7 Великобританія 67-68 65-68 
8 Вірменія 63 63 
9 Греція 65 65 
10 Данія 67 65 
11 Естонія 65 65 
12 Ісландія 67 67 
13 Іспанія 65 65 
14 Італія 65 60 
15 Казахстан 63 58 
16 Канада 65 65 
17 Кіпр 65 65 
18 Латвія 62 62 
19 Литва 64 63 
20 Ліхтенштейн 64 64 
21 Люксембург 65 65 
22 Мальта 63 63 
23 Молдова 65 60 
24 Нідерланди 65 65 
25 Німеччина 67 65 
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Продовження таблиці М.2 
1 2 3 4 
26 Норвегія 67 67 
27 Польща 65 60 
28 Португалія 65 65 
29 Румунія 65 60 
30 Сербія 63 58 
31 Словаччина 62 62 
32 Таджикистан 63 58 
33 Туркменістан 62 57 
34 Угорщина 62 62 
35 Узбекистан 60 55 
36 Фінляндія 62-68 62-68 
37 Франція 60 60 
38 Хорватія 65 60 
39 Чехія 62 60 
40 Чорногорія 64 59 
41 Швейцарія 65 64 
42 Швеція 61-67 61-67 
43 Японія 70 70 

Джерело: Світовий банк, Євростат. 
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Додаток Н 

Модель 1: Регресійна модель на основі методу найменших квадратів 

 

У середовищі MS Excel (функція LINEST) створено просту регресійну 

модель. Загальне рівняння моделі має такий вигляд: 
  

957.0807.0709.1506.0461.0324.0205.0119.053.44 XXXXXXXXy    (Н.1) 

 

Інтерпретація предикатів та результуючої змінної наведена в п. 4.2.  

Коефіцієнт детермінації (R2) між реальним та моделюваним значенням 

становить 0,855, що свідчить про високу описову здатність моделі. Також 

відповідність між модельованими та реальними значеннями вихідної змінної 

можна помітити візуально на рис. Н.1. 

Таблиця Н.1 

Реальні та модельовані значення вихідної змінної Y 
Рік Y Y mod 

1999 49,2 47,0 
2000 48,7 47,8 
2001 47,9 47,7 
2002 47,6 48,2 
2003 47,3 47,7 
2004 47 48,6 
2005 46,8 45,0 
2006 46,6 45,8 
2007 41,1 40,9 
2008 40,6 41,4 
2009 41,5 41,2 
2010 41,1 42,9 
2011 40,4 38,3 
2012 40 40,6 
2013 39,5 42,2 
2014 46,5 47,2 
2015 47,1 46,4 
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Рис. Н.1. Графік реальних та модельованих значень вихідної змінної Y  

(за даними таблиці Н.1). 
 

Таблиця Н.2 
Попарна кореляційна матриця факторів моделі №1 

 X1 X2 X3 X4 X5 X7 X8 X9 
X1 1,0000        
X2 -0,1285 1,0000       
X3 0,1456 -0,4823 1,0000      
X4 0,0401 0,7786 -0,5359 1,0000     
X5 -0,1163 0,0108 0,2911 -0,3983 1,0000    
X7 0,2947 -0,2936 0,2764 -0,0862 -0,4695 1,0000   
X8 0,1420 0,7682 -0,1845 0,6508 -0,0435 0,2120 1,0000  
X9 -0,2822 0,2102 -0,2670 0,4097 -0,4605 -0,3014 -0,1152 1,0000 

 

Проте використовувати такі моделі варто за відсутності ознак 

мультиколінеарності між факторами. Як видно з таблиці Н.2, між незалежними 

змінними існує тісний (значний та сильний) кореляційний зв’язок. Отже 

використовувати кореляційно-регресійний аналіз некоректно. 
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Додаток П 

Графіки лінгвістичних змінних для моделі №2 

 

 
Рис. П.1. Вигляд термів лінгвістиної змінної X1. 

 

 
Рис. П.2. Вигляд термів лінгвістиної змінної X2. 

 

 
Рис. П.3. Вигляд термів лінгвістиної змінної X3. 
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Рис. П.4. Вигляд термів лінгвістиної змінної X4. 

 

 
Рис. П.5. Вигляд термів лінгвістиної змінної X5. 

 

 
Рис. П.6. Вигляд термів лінгвістиної змінної X7. 
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Рис. П.7. Вигляд термів лінгвістиної змінної X8. 

 

 
Рис. П.8. Вигляд термів лінгвістиної змінної X9. 

 

 
Рис. П.9. Вигляд термів лінгвістиної змінної Y. 
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Додаток Р 

Графіки лінгвістичних змінних для моделі №2 з навчанням 
 

 
Рис. Р.1. Вигляд термів лінгвістиної змінної X1. 

 

 
Рис. Р.2. Вигляд термів лінгвістиної змінної X2. 

 

 
Рис. Р.3. Вигляд термів лінгвістиної змінної X3. 
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Рис. Р.4. Вигляд термів лінгвістиної змінної X4. 

 

 
Рис. Р.5. Вигляд термів лінгвістиної змінної X5. 

 

 
Рис. Р.6. Вигляд термів лінгвістиної змінної X7. 
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Рис. Р.7. Вигляд термів лінгвістиної змінної X8. 

 

 
Рис. Р.8. Вигляд термів лінгвістиної змінної X9. 

 

 
Рис. Р.9. Вигляд термів лінгвістиної змінної Y. 
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Додаток С 

Імітаційна вибірка 

Таблиця С.1 

Загальна імітаційна вибірка 
№ X1 X2 X3 X4 X5 X7 X8 X9 Y Y_mod 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 54,00 48,00 77 27,00 7 8 34,00 69,00 48,50 50,80 
2 52,60 44,80 78 28,40 6 7 31,70 73,10 48,00 49,01 
3 52,20 46,70 74 28,30 6 7 30,40 69,50 47,30 48,60 
4 54,80 44,53 78 27,87 6 7 35,10 70,70 49,73 49,16 
5 51,40 45,38 71 26,52 6 7 32,80 70,95 49,13 47,33 
6 54,00 47,23 73 26,17 6 7 30,50 69,20 49,53 47,89 
7 52,60 44,08 73 25,82 6 7 33,20 65,45 44,93 45,91 
8 52,20 46,93 74 25,47 5 7 30,90 67,70 44,33 45,95 
9 49,80 42,78 77 26,12 5 7 29,60 65,95 43,73 43,81 

10 51,40 44,63 80 25,77 5 7 28,30 63,20 43,13 44,25 
11 51,00 41,48 74 23,42 5 7 30,00 64,45 40,53 41,60 
12 51,60 46,33 77 25,07 6 8 32,70 61,70 45,93 46,19 
13 48,20 44,18 74 22,72 6 8 29,40 60,95 45,33 42,49 
14 50,80 46,03 73 24,37 6 8 27,10 62,20 45,73 44,44 
15 47,40 42,88 77 24,02 5 6 30,80 58,45 44,13 40,85 
16 48,00 41,73 73 22,67 5 6 30,50 58,70 37,53 39,45 
17 46,60 43,58 75 21,32 5 6 31,20 56,95 42,93 39,19 
18 47,20 44,43 74 21,97 5 6 27,90 58,20 36,33 39,63 
19 46,80 45,28 71 20,62 5 6 27,60 59,45 42,73 39,15 
20 46,40 41,13 67 21,27 5 6 29,30 57,70 35,13 37,33 
21 47,00 42,98 72 19,92 5 6 27,00 56,95 36,53 37,36 
22 47,60 40,83 71 21,57 5 6 28,70 55,20 34,93 37,40 
23 44,20 43,68 66 21,22 5 6 29,40 52,45 40,33 37,04 
24 44,80 43,53 68 19,87 5 6 28,10 53,70 34,73 36,50 
25 44,40 39,38 64 20,52 5 6 28,80 49,95 37,13 34,26 
26 44,00 44,23 64 18,17 5 6 28,50 49,20 38,53 34,79 
27 44,60 40,08 62 19,82 5 6 26,20 49,45 36,93 33,54 
28 43,20 42,93 64 19,47 5 6 27,90 50,70 36,33 34,93 
29 44,80 38,78 62 19,12 5 6 22,60 46,95 32,73 31,70 
30 42,40 40,63 65 17,77 5 6 26,30 47,20 31,13 32,14 
31 41,00 42,48 63 18,42 5 6 26,00 51,45 33,53 33,48 
32 41,60 39,33 63 18,07 5 6 23,70 47,70 27,93 31,10 
33 42,20 41,18 60 16,72 5 6 26,40 48,95 32,33 31,70 
34 40,80 38,03 60 17,37 5 6 21,10 44,20 27,73 28,86 
35 39,40 38,88 61 15,02 5 6 21,80 44,45 26,13 27,83 
36 42,00 41,73 60 15,67 5 6 25,50 44,70 29,53 30,46 
37 39,60 41,58 58 15,32 5 6 22,20 43,95 26,93 28,99 
38 40,20 37,43 58 15,97 5 6 22,90 42,20 26,33 27,47 
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Продовження таблиці С.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39 40,80 41,28 56 14,62 5 6 19,60 45,45 29,73 28,37 
40 37,40 42,13 55 13,27 5 6 19,30 40,70 29,13 26,46 
41 40,00 39,98 51 14,92 5 6 22,00 40,95 24,53 27,16 
42 37,60 39,83 55 13,57 5 6 18,70 41,20 21,93 25,64 
43 37,20 41,68 53 14,22 5 6 23,40 36,45 27,33 26,55 
44 36,80 38,53 50 13,87 5 6 23,10 39,70 22,73 25,25 
45 38,40 38,38 52 13,52 5 6 19,80 39,95 23,13 24,97 
46 36,00 37,23 48 12,17 5 6 17,50 35,20 22,53 21,81 
47 36,60 39,08 51 12,82 5 6 21,20 34,45 19,93 23,76 
48 35,20 40,93 46 10,47 5 6 17,90 37,70 25,33 22,67 
49 36,80 39,78 47 10,12 5 6 20,60 35,95 22,73 22,52 
50 35,40 35,63 49 9,77 5 6 18,30 34,20 22,13 19,73 
51 35,00 37,48 46 10,42 5 6 16,00 35,45 21,53 20,45 
52 34,60 40,33 46 10,07 5 6 15,70 31,70 21,93 20,75 
53 34,20 37,18 43 9,72 5 6 16,40 30,95 21,33 18,87 
54 32,80 35,03 43 8,37 5 6 15,10 34,20 21,73 17,30 
55 33,40 39,88 44 8,02 5 6 18,80 32,45 14,13 19,67 
56 32,00 38,73 43 9,67 5 6 18,50 32,70 17,53 19,77 
57 32,60 35,58 42 8,32 5 6 17,20 28,95 16,93 16,86 
58 33,20 39,43 42 6,97 5 6 17,90 29,20 15,33 18,03 
59 30,80 35,28 41 6,62 5 6 15,60 24,45 18,73 14,43 
60 29,40 36,13 41 7,27 5 6 15,30 27,70 14,13 15,39 
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Таблиця С.2 
Тренувальна імітаційна вибірка 

№ X1 X2 X3 X4 X5 X7 X8 X9 Y 
1 52,60 44,80 78 28,40 6 7 31,70 73,10 48,00 
2 54,80 44,53 78 27,87 6 7 35,10 70,70 49,73 
3 54,00 47,23 73 26,17 6 7 30,50 69,20 49,53 
4 52,20 46,93 74 25,47 5 7 30,90 67,70 44,33 
5 51,40 44,63 80 25,77 5 7 28,30 63,20 43,13 
6 51,60 46,33 77 25,07 6 8 32,70 61,70 45,93 
7 50,80 46,03 73 24,37 6 8 27,10 62,20 45,73 
8 48,00 41,73 73 22,67 5 6 30,50 58,70 37,53 
9 47,20 44,43 74 21,97 5 6 27,90 58,20 36,33 
10 46,40 41,13 67 21,27 5 6 29,30 57,70 35,13 
11 47,60 40,83 71 21,57 5 6 28,70 55,20 34,93 
12 44,80 43,53 68 19,87 5 6 28,10 53,70 34,73 
13 44,00 44,23 64 18,17 5 6 28,50 49,20 38,53 
14 43,20 42,93 64 19,47 5 6 27,90 50,70 36,33 
15 42,40 40,63 65 17,77 5 6 26,30 47,20 31,13 
16 41,60 39,33 63 18,07 5 6 23,70 47,70 27,93 
17 40,80 38,03 60 17,37 5 6 21,10 44,20 27,73 
18 42,00 41,73 60 15,67 5 6 25,50 44,70 29,53 
19 40,20 37,43 58 15,97 5 6 22,90 42,20 26,33 
20 37,40 42,13 55 13,27 5 6 19,30 40,70 29,13 
21 37,60 39,83 55 13,57 5 6 18,70 41,20 21,93 
22 36,80 38,53 50 13,87 5 6 23,10 39,70 22,73 
23 36,00 37,23 48 12,17 5 6 17,50 35,20 22,53 
24 35,20 40,93 46 10,47 5 6 17,90 37,70 25,33 
25 35,40 35,63 49 9,77 5 6 18,30 34,20 22,13 
26 34,60 40,33 46 10,07 5 6 15,70 31,70 21,93 
27 32,80 35,03 43 8,37 5 6 15,10 34,20 21,73 
28 32,00 38,73 43 9,67 5 6 18,50 32,70 17,53 
29 33,20 39,43 42 6,97 5 6 17,90 29,20 15,33 
30 29,40 36,13 41 7,27 5 6 15,30 27,70 14,13 
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Таблиця С.3 
Тестова імітаційна вибірка 

№ X1 X2 X3 X4 X5 X7 X8 X9 Y 

1 54,00 48,00 77 27,00 7 8 34,00 69,00 48,50 

2 52,20 46,70 74 28,30 6 7 30,40 69,50 47,30 

3 51,40 45,38 71 26,52 6 7 32,80 70,95 49,13 

4 52,60 44,08 73 25,82 6 7 33,20 65,45 44,93 

5 49,80 42,78 77 26,12 5 7 29,60 65,95 43,73 

6 51,00 41,48 74 23,42 5 7 30,00 64,45 40,53 

7 48,20 44,18 74 22,72 6 8 29,40 60,95 45,33 

8 47,40 42,88 77 24,02 5 6 30,80 58,45 44,13 

9 46,60 43,58 75 21,32 5 6 31,20 56,95 42,93 

10 46,80 45,28 71 20,62 5 6 27,60 59,45 42,73 

11 47,00 42,98 72 19,92 5 6 27,00 56,95 36,53 

12 44,20 43,68 66 21,22 5 6 29,40 52,45 40,33 

13 44,40 39,38 64 20,52 5 6 28,80 49,95 37,13 

14 44,60 40,08 62 19,82 5 6 26,20 49,45 36,93 

15 44,80 38,78 62 19,12 5 6 22,60 46,95 32,73 

16 41,00 42,48 63 18,42 5 6 26,00 51,45 33,53 

17 42,20 41,18 60 16,72 5 6 26,40 48,95 32,33 

18 39,40 38,88 61 15,02 5 6 21,80 44,45 26,13 

19 39,60 41,58 58 15,32 5 6 22,20 43,95 26,93 

20 40,80 41,28 56 14,62 5 6 19,60 45,45 29,73 

21 40,00 39,98 51 14,92 5 6 22,00 40,95 24,53 

22 37,20 41,68 53 14,22 5 6 23,40 36,45 27,33 

23 38,40 38,38 52 13,52 5 6 19,80 39,95 23,13 

24 36,60 39,08 51 12,82 5 6 21,20 34,45 19,93 

25 36,80 39,78 47 10,12 5 6 20,60 35,95 22,73 

26 35,00 37,48 46 10,42 5 6 16,00 35,45 21,53 

27 34,20 37,18 43 9,72 5 6 16,40 30,95 21,33 

28 33,40 39,88 44 8,02 5 6 18,80 32,45 14,13 

29 32,60 35,58 42 8,32 5 6 17,20 28,95 16,93 

30 30,80 35,28 41 6,62 5 6 15,60 24,45 18,73 
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Додаток Т 

Графіки лінгвістичних змінних для моделі №3 
 

 
Рис. Т1. Вигляд термів лінгвістиної змінної X1. 

 

 
Рис. Т.2. Вигляд термів лінгвістиної змінної X2. 

 

 
Рис. Т.3. Вигляд термів лінгвістиної змінної X3. 
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Рис. Т.4. Вигляд термів лінгвістиної змінної X4. 

 

 
Рис. Т.5. Вигляд термів лінгвістиної змінної X5. 

 

 
Рис. Т.6. Вигляд термів лінгвістиної змінної X7. 
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Рис. Т.7. Вигляд термів лінгвістиної змінної X8. 

 

 
Рис. Т.8. Вигляд термів лінгвістиної змінної X9. 

 

 
Рис. Т.9. Вигляд термів лінгвістиної змінної Y. 
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Додаток У 

Графіки лінгвістичних змінних для моделі №3 з навчанням 

 

 
Рис. У.1. Вигляд термів лінгвістиної змінної X1. 

 

 
Рис. У.2. Вигляд термів лінгвістиної змінної X2. 

 

 
Рис. У.3. Вигляд термів лінгвістиної змінної X3. 
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Рис. У.4. Вигляд термів лінгвістиної змінної X4. 

 

 
Рис. У.5. Вигляд термів лінгвістиної змінної X5. 

 

 
Рис. У.6. Вигляд термів лінгвістиної змінної X7. 
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Рис. У.7. Вигляд термів лінгвістиної змінної X8. 

 

 
Рис. У.8. Вигляд термів лінгвістиної змінної X9. 

 

 
Рис. У.9. Вигляд термів лінгвістиної змінної Y. 
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Додаток Ф 

Таблиця Ф.1 

Результати імітаційного моделювання за методами 

Мамдані (модель №3) та Сугено (модель №4), % 
№ Y Y_m_nt Y_m_tr Y_s 
1 48,50 47,95 45,79 53,68 
2 47,30 47,64 49,04 48,06 
3 49,13 46,74 49,58 46,63 
4 44,93 50,02 48,62 46,05 
5 43,73 49,75 44,02 39,11 
6 40,53 50,55 42,71 39,53 
7 45,33 41,93 45,25 39,99 
8 44,13 36,31 39,58 38,88 
9 42,93 33,72 33,58 35,99 
10 42,73 38,38 41,37 34,71 
11 36,53 33,72 34,00 29,07 
12 40,33 39,64 36,87 42,07 
13 37,13 37,64 22,38 35,15 
14 36,93 37,47 20,49 33,74 
15 32,73 26,43 20,46 36,72 
16 33,53 37,16 34,64 25,56 
17 32,33 40,83 23,85 24,81 
18 26,13 25,53 30,04 21,82 
19 26,93 25,37 23,96 25,18 
20 29,73 25,86 12,82 20,32 
21 24,53 24,47 19,94 25,33 
22 27,33 23,25 41,01 36,16 
23 23,13 24,18 22,99 21,55 
24 19,93 22,75 27,85 27,95 
25 22,73 23,12 24,41 27,45 
26 21,53 22,99 22,48 21,80 
27 21,33 21,94 19,72 21,78 
28 14,13 22,28 17,25 18,25 
29 16,93 21,52 17,11 22,17 
30 18,73 20,68 15,46 17,05 
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Додаток Х 

Таблиця Х.1 

Порівняльні масштаби тінізації економіки України, держав ОЕСР та 

окремих європейських країн за 2007-2015 рр., % ВВП 

№ 
з/п Країна 

Рік Відхил. 
2015-
2006, 
п.п. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Австрія 9,4 8,1 8,5 8,2 7,9 7,6 7,5 7,8 8,2 -1,5 
2 Бельгія  18,3 17,5 17,8 17,4 17,1 16,8 16,4 16,1 16,2 -3 
3 Болгарія  32,7 32,1 32,5 32,6 32,3 31,9 31,2 31,0 30,6 -3,4 
4 Великобританія 10,6 10,1 10,9 10,7 10,5 10,1 9,7 9,6 9,4 -1,7 
5 Греція  25,1 24,3 25,0 25,4 24,3 24,0 23,6 23,3 22,4 -3,8 
6 Данія  14,8 13,9 14,3 14,0 13,8 13,4 13,0 12,8 12,0 -3,4 
7 Естонія  29,5 29,0 29,6 29,3 28,6 28,2 27,6 27,1 26,2 -3,4 
8 Ірландія  12,7 12,2 13,1 13,0 12,8 12,7 12,2 11,8 11,3 -2,1 
9 Іспанія 19,3 18,4 19,5 19,4 19,2 19,2 18,6 18,5 18,2 -2 
10 Італія  22,3 21,4 22,0 21,8 21,2 21,6 21,1 20,8 20,6 -2,6 
11 Кіпр 26,5 26,0 26,5 26,2 26,0 25,6 25,2 25,7 24,8 -3,1 
12 Латвія  27,5 26,5 27,1 27,3 26,5 26,1 25,5 24,7 23,6 -5,4 
13 Литва  29,7 29,1 29,6 29,7 29,0 28,5 28,0 27,1 25,8 -4,8 
14 Люксембург  9,4 8,5 8,8 8,4 8,2 8,2 8,0 8,1 8,3 -1,7 
15 Мальта  26,4 25,8 25,9 26,0 25,8 25,3 24,3 24,0 24,3 -2,9 
16 Нідерланди 10,1 9,6 10,2 10,0 9,8 9,5 9,1 9,2 9,0 -1,9 
17 Німеччина  14,7 14,2 14,6 13,9 13,2 12,9 12,4 12,2 12,2 -2,8 
18 Норвегія 15,4 14,7 15,3 15,1 14,8 14,2 13,6 13,1 13,0 -3,1 
19 Польща  26,0 25,3 25,9 25,4 25,0 24,4 23,8 23,5 23,3 -3,5 
20 Португалія  19,2 18,7 19,5 19,2 19,4 19,4 19,0 18,7 17,6 -2,5 
21 Румунія  30,2 29,4 29,4 29,8 29,6 29,1 28,4 28,1 28,0 -3,4 
22 Словаччина  16,8 16,0 16,8 16,4 16,0 15,5 15,0 14,6 14,1 -3,2 
23 Словенія  24,7 24,0 24,6 24,3 24,1 23,6 23,1 23,5 23,3 -2,5 
24 Туреччина 29,1 28,4 28,9 28,3 27,7 27,2 26,5 27,2 27,8 -2,6 
25 Угорщина  23,7 23,0 23,5 23,3 22,8 22,5 22,1 21,6 21,9 -2,5 
26 Фінляндія  14,5 13,8 14,2 14,0 13,7 13,3 13,0 12,9 12,4 -2,9 
27 Франція  11,8 11,1 11,6 11,3 11,0 10,8 9,9 10,8 12,3 -0,1 
28 Хорватія  30,4 29,6 30,1 29,8 29,5 29,0 28,4 28,0 27,7 -3,5 
29 Чехія  17,0 16,6 16,9 16,7 16,4 16,0 15,5 15,3 15,1 -3 
30 Швейцарія 8,2 7,9 8,3 8,1 7,8 7,6 7,1 6,9 6,5 -2 
31 Швеція  15,6 14,9 15,4 15,0 14,7 14,3 13,9 13,6 13,2 -3 
Середній рівень  
(31 європ. країна)  

20,1 19,4 19,9 19,7 19,3 19,0 18,1 18,3 18,0 - 2,9 

32 Австралія 11,7 10,6 10,9 10,3 10,1 9,8 9,4 10,2 10,3 -1,1 
33 Канада  12,6 12,0 12,6 12,2 11,9 11,5 10,8 10,4 10,3 -2,9 
34 Нова Зеландія  9,8 9,4 9,9 9,6 9,3 8,8 8,0 7,8 8,0 -2,4 
35 США  7,2 7,0 7,6 7,2 7,0 7,0 6,6 6,3 5,9 -1,6 
36 Японія  9,0 8,8 9,5 9,2 9,0 8,8 8,1 8,2 8,4 -1 

Джерело: за розрахунками Ф. Шнайдера [392, с. 69-76]. 
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розвитку економіки України: теорія, методологія, практика”. – Луцьк : 

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016. – 

25-26 травня. – С. 149-151. 

Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації: 

42. Рейкін В. С. Раціональність як методологічна передумова в економічних 

дослідженнях / В. С. Рейкін // Наук. журнал “Економіка та фінанси”. – 2017. – 

№ 7. – С. 94-101.  

43. Рейкін В. С. Теоретичний аналіз правопорушень: економічний підхід / 

В. С. Рейкін // Наук. журнал “Економічний часопис Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки”. – 2015. – № 2. – C. 5-9. 

44. Reikin V. S. Evaluation of Shadow Economy Level in Ukraine by Method of 

Electricity Consumption / V. S. Reikin // Topical questions of contemporary science: 

Collection of scientific articles. – USA, Taunton : “Aspekt Publishing”, 2017. –           

P. 69-72. 

45. Reikin V.S. Methodological Problems in Calculating the Shadow Economy 

Value / V.S. Reikin // “Perspective economic and management issues”: Collection of 

scientific articles. – Austria, Vienna : “East West” Association For Advanced Studies 

and Higher Education, 2015. – P. 77-80. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 438

Додаток Ч 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення та результати досліджень, викладені в дисертації, 

апробовані шляхом обговорення та отримали позитивну оцінку на 15 

міжнародних науково-практичних конференціях: 

1. “Актуальные вопросы экономических наук” (Новосибирск : “Сибпринт”, 

2013. – 21 февраля) – публікація тез. 

2. “Проблеми формування та реалізації конкурентної політики” (Львів : 

Львівська політехніка, 2013. – 19-20 вересня) – публікація тез. 

3. “Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та 

економічної безпеки” (Чернігів : Чернігівський державний технологічний 

університет, 2014. – 21-22 лютого) – публікація тез. 

4. “Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України” 

(Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – 7-8 березня) – 

публікація тез. 

5. “Экономическая теория в ХХІ веке: поиск эффективных механизмов 

хозяйствования” (Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2014. – 

23-24 октября) – публікація тез. 

6. “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, 

практика” (Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі 

Українки, 2015. – 25-26 травня) – публікація тез.   

7. “Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі” 

(Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 

2015. – 6 листопада) – публікація тез. 

8. “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, 

практика”. (Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі 

Українки, 2016. – 25-26 травня) – публікація тез. 
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9. “Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики” 

(Мукачево : Мукачівський державний університет, 2017. – 22-23 березня) – 

публікація тез. 

10. “Теорія та практика менеджменту безпеки” (Луцьк : 

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2017. – 

18 травня) – публікація тез. 

11. “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, 

практика” (Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі 

Українки, 2017. – 24-25 травня) – публікація тез. 

12. “Теорія та практика менеджменту безпеки” (Луцьк: Східноєвропейський 

національний університет ім. Лесі Українки, 2018. – 16 травня) – публікація тез. 

13. “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, 

практика” (Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі 

Українки, 2018. – 23-24 травня) – публікація тез. 

14. “Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та 

світі” (Полтава: Центр фінансово-економічних досліджень, 2019. – 30 березня) – 

публікація тез. 
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Додаток Ш 
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