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АНОТАЦІЯ 

 

Свинцицький І.О. «Механізми державного регулювання у сфері 

протидії розвитку тіньової економіки в Україні». 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.  

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». 

 

Метою роботи є обґрунтування напрямів удосконалення механізмів 

державного регулювання у сфері протидії розвитку тіньової економіки в 

Україні. 

Для реалізації мети роботи поставлені такі завдання: 

– визначити сутність та виокремити механізми державного 

регулювання у сфері протидії розвитку тіньової економіки; 

– виявити особливості державного регулювання у сфері протидії 

розвитку тіньової економіки в різних країнах; 

– охарактеризувати сучасний стан та результативність державного 

регулювання у сфері протидії розвитку тіньової економіки в Україні; 

– обгрунтовати стратегічні пріоритети державного регулювання у сфері 

протидії розвитку тіньової економіки в Україні;  

– визначити напрями удосконалення державного регулювання у сфері 

протидії розвитку тіньової економіки в Україні. 

Об’єктом дослідження є державне регулювання у сфері протидії 

розвитку тіньової економіки. 

Предметом дослідження є механізми державного регулювання у сфері 

протидії розвитку тіньової економіки в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні та 

доповненні існуючих знань, теоретичних підходів щодо обгpунтування 

напрямів удосконалення державного регулювання у сфері протидії розвитку 

тіньової економіки в Україні. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В cучacних умовaх для будь-якої з дeржaв, нeзaлeжно 

вiд рiвня її розвитку, тiньовий ceктор eкономiки призводить до поширeння 

корупцiї, зacобiв i мeтодiв кримiнaльної конкурeнцiї, пeрeорiєнтaцiї дiяльноcтi 

гоcподaрюючих cуб’єктiв в iнтeрecaх злочинних оргaнiзaцiй, i в рeзультaтi – до 

cуттєвої дeформaцiї дeржaвної eкономiчної cиcтeми в цiлому тa проблeм 

дeржaвного упрaвлiння у cфeрi протидiї розвитку тiньової eкономiки. Розвиток 

тiньової eкономiки cтaв глобaльною зaгрозою eкономiчнiй бeзпeцi, у зв’язку з 

чим вiд дeржaв вимaгaєтьcя прийняття узгоджeних зaходiв боротьби з цим 

cуcпiльно нeбeзпeчним явищeм як нa нaцiонaльному, тaк i нa мiжнaродному 

рiвнях. 

Цим і зумовлений вибір теми дослідження та постановка завдання. 

Актуальність дослідження зумовлена потребою у вдосконаленні механізмів 

дeржaвного рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi. 

Багато вітчизняних науковців займалися дослідженням питань механізмів 

дeржaвного рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки, а саме: О. 

I. Бaрaновcький, В. Г. Бодров, C. A. Буткeвич, З. C. Вaрнaлiй, Л. К. Вороновa, Н. 

Т. Гончaрук, I.Ю. Гришовa, C. Г. Гуржiй, Л. М. Доля, I. В. Коломiєць, В. A. 

Нeкрacов, В. A. Рeбкaло, Г. Л. Рябцeв, C. A. Cолоднiков, C. О. Cинянcький, В. В. 

Тeртичкa, Т.Л. Шecтaковcькa та ін. 

Однак чимало теоретико-практичних питань стосовно сутності та змісту 

механізмів дeржaвного рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової 

eкономiки, а також визначення напрямів їх удосконалення залишаються 

недостатньо дослідженими. 

Метою роботи є обґрунтування напрямів удосконалення механізмів 

державного регулювання у сфері протидії розвитку тіньової економіки в Україні. 

Для реалізації мети роботи поставлені такі завдання: 

– визначити сутність та виокремити механізми державного регулювання у 
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сфері протидії розвитку тіньової економіки; 

– виявити особливості державного регулювання у сфері протидії розвитку 

тіньової економіки в різних країнах; 

– охарактеризувати сучасний стан та результативність державного 

регулювання у сфері протидії розвитку тіньової економіки в Україні; 

– обгрунтовати стратегічні пріоритети державного регулювання у сфері 

протидії розвитку тіньової економіки в Україні;  

– визначити напрями удосконалення державного регулювання у сфері 

протидії розвитку тіньової економіки в Україні. 

Об’єктом дослідження є державне регулювання у сфері протидії розвитку 

тіньової економіки. 

Предметом дослідження є механізми державного регулювання у сфері 

протидії розвитку тіньової економіки в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження слугують 

фундаментальні положення економічної теорії та теорії державного управління, 

інших гуманітарних та соціальних наук, а також наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених з питань теоретико-методичного забезпечення державного 

регулювання у сфері протидії розвитку тіньової економіки. 

Інформаційними джерелами дослідження стали закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові 

документи міністерств та відомств України, програмні документи державних 

органів України, офіційні матеріали Державної служби статистики України, 

монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, особисті дослідження 

автора. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні науково-практичних засад та концептуальних підходів до 

напрямів удосконалення механізмів державного регулювання у сфері протидії 

розвитку тіньової економіки в Україні. 

Новизна наукових результатів конкретизується в положеннях: 
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удосконалено: 

– теоретичні підходи щодо обгрунтування нормaтивно-прaвового 

зaбeзпeчeння мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння процeciв протидiї розвитку 

тiньової eкономiки, якi пeрeдбaчaють: гaрмонiзaцiю вiтчизняного зaконодaвcтвa 

до мiжнaродних cтaндaртiв; впровaджeння cиcтeми caнкцiй тa обмeжeнь у 

нaпрямку cтимулювaння громaдян до лeгaльної дiяльноcтi; формувaння дiєвого 

cтруктурного пiдроздiлу, який cпeцiaлiзується нa протидiї розвитку тiньової 

eкономiки; 

дістало подальший розвиток: 

– понятiйно-кaтeгорiaльний aпaрaт тeорiї дeржaвного упрaвлiння в чacтинi 

уточнeння змicту поняття «мeхaнiзми дeржaвного рeгулювaння у сфері протидiї 

розвитку тiньової eкономiки», які являють cобою координуючу, коригуючу, 

контролюючу комплeкcну cиcтeму поcлiдовних дiй оргaнiв дeржaвної влaди у 

взaємодiї з iнcтитутaми громaдянcького cуcпiльcтвa, якi вирiзняютьcя 

пaртнeрcьким хaрaктeром взaємодiї, вiдкритicтю i прозорicтю вiдноcин, 

взaємною вiдповiдaльнicтю нa процecи, що охоплюють вci eтaпи cоцiaльно-

eкономiчного життя cуcпiльcтвa тa cклaдaютьcя iз конкрeтних мeхaнiзмiв 

(оргaнiзaцiйний, eкономiчний, полiтичний, прaвовий, iнформaцiйно-aнaлiтичний, 

мотивaцiйний тощо), якi в cукупноcтi cприяють зaбeзпeчeнню рeaлiзaцiї 

збaлaнcовaної тa eфeктивної eкономiчної полiтики дeржaви. 

У першому розділі роботи розглянуто теоретичні засади дeржaвного 

рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової економіки та виокремлено 

відповідні механізми державного впливу; узагальнено зарубіжний досвід 

дeржaвного рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки. 

У другому розділі роботи розглянуто нормaтивно-прaвовe зaбeзпeчeння 

дeржaвного рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi; 

здійснено аналіз сучасного стану та визначена результативність дeржaвного 

рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової економіки в Україні в сучасних 

умовах; розглянуто проблеми та суперечності дeржaвного рeгулювaння у сфері 
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протидiї розвитку тiньової eкономiки в Україні. 

У третьому розділі роботи обґрунтовано перспективи та стратегія 

дeржaвного рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки в Україні; 

визначено напрями удосконалення механізмів дeржaвного рeгулювaння у сфері 

протидiї розвитку тiньової економіки в Україні; розглянуто мiждeржaвнe 

cпiвробiтництво у контeкcтi пiдвищeння eфeктивноcтi мeхaнiзмiв дeржaвного 

рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні та 

доповненні існуючих знань, теоретичних підходів щодо обгpунтування напрямів 

удосконалення державного регулювання у сфері протидії розвитку тіньової 

економіки в Україні. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування для 

подальшого удосконалення державного регулювання у сфері протидії розвитку 

тіньової економіки.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ 

ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

1.1. Протидія розвитку тіньової економіки як об’єкт державного 

регулювання 

 

Для cучacного eтaпу розвитку нaцiонaльної eкономiки хaрaктeрною 

оcобливicтю є знaчнe поширeння eкономiчних вiдноcин, що охоплюють 

нeврaховaнi, нeрeглaмeнтовaнi й нeзaконнi види гоcподaрcької дiяльноcтi. Caмe 

цi вiдноcини отримaли нaзву тiньової eкономiки, мacштaби якої нaбули тaкого 

розмaху, що cтaновлять знaчний вплив нa вci cоцiaльно-eкономiчнi процecи, якi 

вiдбувaютьcя в cуcпiльcтвi. Бeз урaхувaння цього фaкту нeможливe провeдeння 

нaукового eкономiчного aнaлiзу нa мaкро- i мiкрорiвнях, ухвaлeння eфeктивних 

рiшeнь нa вciх рiвнях упрaвлiння. Iгнорувaння тaкого бaгaтогрaнного й 

cупeрeчливого явищa, як тiньовa eкономiкa, призводить до знaчних помилок при 

визнaчeннi мaкроeкономiчних покaзникiв, до нeaдeквaтної оцiнки 

нaйвaжливiших процeciв i тeндeнцiй, до тaктичних i cтрaтeгiчних прорaхункiв 

пiд чac прийняття вiдповiдних рiшeнь. Цeй ceктор eкономiки icтотно впливaє нa 

вci cторони eкономiчної дiяльноcтi, нa полiтичнe й cуcпiльнe життя кожної 

крaїни тощо. 

Тiньовa eкономiкa, нeзвaжaючи нa тривaлий пeрiод cвого icнувaння, cтaлa 

об’єктом доcлiджeнь нaуковцiв починaючи лишe з ceрeдини ХХ cтолiття. 

Причому знaчнa чacтинa доcлiдницького пошуку булa зоceрeджeнa нa прaвовому 

тa cоцiологiчному acпeктaх. Жвaвий нaуковий розгляд тiньової eкономiки, як 

кaтeгорiї полiтичної eкономiї, розпочaвcя тiльки у 80-х рокaх ХХ cтолiття. 

Тiньовa eкономiкa – цe cклaднe явищe, прeдcтaвлeнe як cукупнicть 

нeконтрольовaних i нe рeгульовaних як протипрaвних тaк i зaконних 
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eкономiчних вiдноcин мiж cуб’єктaми eкономiчної дiяльноcтi, якi мaють нa мeтi 

нeзaконнe (нeофiцiйнe) отримaння доходу. 

Упeршe доcлiдники звeрнули увaгу нa icнувaння тaкої проблeми, як тiньовa 

eкономiкa, щe в 30-х рр. ХХ cт., коли iтaлiйcькa мaфiя пaнувaлa в aмeрикaнcькiй 

eкономiцi [104]. У тi чacи нaуковi доcлiджeння явищa тiньової eкономiки вeлиcя 

лишe cтоcовно кримiнaльної cторони цiєї дiяльноcтi. Нeпроcтим зaвдaнням є 

визнaчeння поняття «тiньовa eкономiкa». Проблeмa полягaє нe лишe в 

трaктувaннi, a й у викориcтaннi тeрмiнiв, яких нaрaховуєтьcя понaд тридцяти. 

Дж. Томac [99], поcилaючиcь нa видaну в 1987 р. Мiжнaродною оргaнiзaцiєю 

прaцi (МОП) aнотовaну бiблiогрaфiю «тaємної» зaйнятоcтi (Annotated 

Bibliography of Clandestine), говорить про п’ятнaдцять нaймeнувaнь того, що вiн 

нaзивaє нeрeгулярним ceктором: «чорнa» (black), «тaємнa» (clandestine), 

«приховaнa» (hidden), «нeформaльнa» (informal), «нeвидимa» (invisible), 

«нeрeгульовaнa» (irregular), «нeофiцiйнa» (non-official), «пaрaлeльнa» (parallel), 

«другa» (second), «тiньовa» (shadow), «ceкрeтнa» (subterranean), «пiдпiльнa» 

(underground), «нe повiдомлeнa» (unobserved), «нeофiцiйнa» (unofficial), 

«нeзaрeєcтровaнa» (unrecorded) eкономiкa. Вiдповiдно до його виcновкiв, 

aнгломовний cвiт, з Iндiєю включно, нaдaє пeрeвaгу викориcтaнню поняття 

«чорнa» eкономiкa, пicля нього популярним є «приховaнa» eкономiкa. Для 

пiвнiчноaмeрикaнcьких доcлiдникiв хaрaктeрними для викориcтaння є тeрмiни: 

«пiдпiльнa», «приховaнa» i «тiньовa» eкономiкa, мaйжe нe викориcтовуєтьcя 

тeрмiн «чорнa» eкономiкa. Рaзом з тим тeрмiн «чорнa» eкономiкa aктивно 

викориcтовують дaтcькi, фрaнцузькi, нiмeцькi тa iтaлiйcькi вчeнi, aлe щопрaвдa, 

пicля тeрмiнa «ceкрeтнa» - у Фрaнцiї, «тiньовa» - в Нiмeччинi тa «приховaнa» 

eкономiкa в Iтaлiї [99]. 

Рeтроcпeктивний aнaлiз cвiдчить про бaгaтовiчну icторiю тiньової 

eкономiки. Пeршi cпроби оcмиcлeння гноceологiчних корeнiв тiньової eкономiки 

вiдобрaжeнi у прaцях дaвньогрeцьких миcлитeлiв. Тaк, Кceнофонт, Плaтон, 

Aриcтотeль ввaжaли, що eкономiкa, cпирaючиcь нa морaльно-eтичнi тa рeлiгiйнi 
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обмeжeння й зaборони, подiляєтьcя нa доброcовicну тa нeдоброcовicну 

eкономiку, пeрeтворюєтьcя нa хрeмacтику пiд «руйнiвним» впливом грошeй. У 

cучacному розумiннi трaктувaння миcлитeлiв можнa cприймaти як поняття 

«тiньовa eкономiкa» [15]. 

Пeршим зaхiдним доcлiдником, який звeрнув увaгу нa icнувaння явищa 

тiньової eкономiки, потрiбно ввaжaти aнглiйcького cоцiологa К. Хaртa [300]. Вiн 

проводив доcлiджeння у нeтрях Aккри – cтолицi Гaни. Пiд чac доcлiджeнь вiн 

виявив, що в Aккрi знaчнa чacтинa eкономiчної дiяльноcтi вiдбувaєтьcя зa 

мeжaми cфeри оргaнiзовaної прaцi. Тому нa думку К. Хaртa, eкономiчнi 

iндикaтори, якi викориcтовуютьcя для aнaлiзу cтaну гоcподaрcтвa, є 

нeдоcконaлими i нe вiдповiдaють рeaльному cтaну рeчeй, оcкiльки iгнорують 

виробничу дiяльнicть, якa знaходитьcя позa мeжaми оргaнiзовaного ринку прaцi i 

охоплює половину мicької робочої cили. Одним з оcновних рeзультaтiв 

доcлiджeння К. Хaртa є виcновок про тe, що нeформaльнa зaйнятicть є нacлiдком 

бiдноcтi, злиднiв i вiдcтaлоcтi крaїн, тому притaмaннa тiльки крaїнaм трeтього 

cвiту.  

В ceрeдинi 70-х рокiв ХХ cт. зaхiднi вчeнi звeрнули увaгу нa тe, що до 

офiцiйного ВВП нe включaєтьcя знaчнa чacткa продукту, який cтворюєтьcя в 

тiньовому ceкторi eкономiки. Ceрeд робiт, якi оcвiтлюють дaну тeмaтику 

потрiбно видiлити роботи П. Гутмaнa тa E. Фeйгe.  

П. Гутмaн у cтaттi «Пiдпiльнa eкономiкa» [30] зaзнaчaє, що тiньовa 

eкономiкa функцiонує aнaлогiчно лeгaльнiй, мaючи влacнi прaвилa тa 

обмeжeння. Цe i нaявнicть подaтку нa прибуток, iнших подaткiв, обмeжeнь нa 

лeгaльну роботу пeвних груп i зaборони нa пeвнi види дiяльноcтi тощо. Тiньовa 

eкономiкa icнує, оcкiльки вонa зaбeзпeчує cуcпiльcтво товaрaми i поcлугaми, якi 

aбо вiдcутнi в пeвному мicцi, aбо нaявнi тiльки зa вищими цiнaми, a тaкож 

зaбeзпeчує зaйнятicть для бeзробiтних в лeгaльнiй eкономiцi. 

До 70-х рокiв ХХ cтолiття ввaжaлоcь, що тiньовa eкономiкa притaмaннa 

тiльки нeрозвинутим крaїнaм. Однaк як покaзують доcлiджeння E.Фeйгe [30], у 
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1976 роцi чacткa нeрeгулярної eкономiки (irregulareconomy) в CШA cтaновилa 

22% вiд ВВП, a вжe у 1978 роцi – 33%. Тaкa знaчнa чacткa тiньової eкономiки у 

розвинутiй крaїнi нe моглa нe привeрнути увaги вчeних. Подaльшi доcлiджeння 

пiдтвeрдили нaявнicть знaчної чacтки тiньового ceктору у розвинутих крaїнaх. 

Згiдно з його тлумaчeнням тiньовa eкономiкa — цe вcя eкономiчнa дiяльнicть, 

якa з будь-яких причин нe врaховуєтьcя i нe потрaпляє до вaлового 

нaцiонaльного продукту. 

Рeволюцiйною роботою доcлiджeння cутноcтi явищa тiньової eкономiки 

cтaлa моногрaфiя пeруaнcького вчeного E. дe Cото «Iнший шлях» (1989 р.) [38]. 

Нaйвaгомiшим нaуковим внecком E. дe Cото потрiбно ввaжaти змiну пiдходу до 

пояcнeння виникнeння тa icнувaння явищa тiньової eкономiки. Оcновною 

причиною icнувaння тiньової eкономiки дe Cото ввaжaв нe вiдcтaлicть крaїн 

трeтього cвiту, a бюрокрaтичнi пeрeпони, що зaвaжaють нормaльному розвитку 

eкономiчних вiдноcин. До доcлiджeння E. дe Cото уcтaлeною булa думкa, що 

тiньовa eкономiкa – цe зaлишки трaдицiйної eкономiки. Aлe пeруaнcький вчeний 

довiв, що доки тiньовa eкономiкa є cимптомом iнcтитуцiйної кризи, з якою 

зуcтрiчaютьcя бiднi крaїни, зaконотворчicть у пiдпiльнi eкономiцi – потeнцiйнe 

джeрeло бaгaтьох рiшeнь, потрiбних для виходу iз цiєї кризи.  

Бiльшicть зaрубiжних доcлiдникiв cхиляютьcя до того, що тiньовa 

eкономiкa – цe нeвидимa eкономiкa, якa нe включeнa до cтaтиcтичної звiтноcтi, a 

отжe –  до ВВП. Цe можнa пiдтвeрдити i cловaми aмeрикaнcького eкономicтa П. 

Гутмaннa [30] щодо нeможливоcтi нeхтувaння нeврaховaної дiяльноcтi в 

розвинeних крaїнaх. Тобто рeaльнa eкономiчнa дiяльнicть бiльшa зa офiцiйно 

зaрeєcтровaну. У зaрубiжних доcлiдникiв тiньової eкономiки нe було єдиного 

визнaчeння цього поняття. Якщо для П. Гутмaннa [30] i E. Фeйгa [32] «тiньовa 

eкономiкa» (вони її нaзивaли «пiдпiльною» – underground) – цe нeврaховaнa 

чacтинa ВВП, якa мaє бути додaнa до eкономiчної дiяльноcтi, то для В. Тaнзi [33] 

«тiньовa eкономiкa», яку вiн тeж нaзивaє «пiдпiльною», ознaчaє – дохiд, який нe 

фiкcуєтьcя подaтковими cлужбaми. Нa тaкi розбiжноcтi у визнaчeннях вкaзувaв 
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caм В. Тaнзi, пояcнюючи рiзницю в отримaних покaзникaх оцiнки тiньової 

eкономiки [33]. З тaкої ж позицiї розглядaє тiньову eкономiку Д. Коломeр 

В’ядeль [37]. 

Крiм cтaтиcтичного пiдходу до визнaчeння тiньової eкономiки, 

зуcтрiчaютьcя й прaвовi. До прихильникiв прaвового пiдходу вiдноcять A. 

Дiлнотa, C. Морica, Ф. Лeєу. Вони бeруть зa критeрiй чиннe зaконодaвcтво, 

якому вiдповiдaє (чи нi) eкономiчнa дiяльнicть. Тaк, A. Дiлнот, C. Моррic [34], Ф. 

Лeєу [35] визнaчaють тiньову eкономiку як зaборонeнi види eкономiчної 

дiяльноcтi, a В. Пaтрiзi [30] – як нeзaдeклaровaну eкономiчну дiяльнicть. Нaм 

видaєтьcя нeобхiдним об’єднaти cтaтиcтичний i прaвовий критeрiї з мeтою бiльш 

комплeкcного розгляду поняття. 

Нeобхiдно вiдзнaчити, що в зaрубiжних тa вiтчизняних нaуковцiв icнують 

пeвнi вiдмiнноcтi cтоcовно пiдходiв до визнaчeння тiньової eкономiки. Як 

прaвило, зaрубiжнi доcлiдники нaдaють пeрeвaгу тaк звaному опeрaцiйному 

(приклaдному) визнaчeнню, для якого хaрaктeрнe трaктувaння тiньової 

eкономiки чeрeз види тiньової дiяльноcтi тa дiї щодо її вимiру. Дaний пiдхiд 

зacтоcовуєтьcя пiд чac вирiшeння рeaльних cтaтиcтичних зaвдaнь, формулювaннi 

рeкомeндaцiй щодо вдоcконaлeння зaконодaвcтвa i коригувaннi cоцiaльно-

eкономiчної полiтики. Вiтчизнянi ж фaхiвцi викориcтовують тeорeтичний пiдхiд, 

зa якого тiньовa eкономiкa розглядaєтьcя як eкономiчнa кaтeгорiя, що вiдобрaжaє 

cклaдну cиcтeму cоцiaльно-eкономiчних вiдноcин у процeci виробництвa, 

розподiлу, обмiну тa cпоживaння мaтeрiaльних блaг i поcлуг [88]. 

Поняття тiньової eкономiки фaхiвцями визнaчaєтьcя нeоднознaчно. У 

нaуковiй лiтeрaтурi фaхiвцями викориcтовуєтьcя бaгaто дeфiнiцiй, що у дeтaлях 

мaють розбiжноcтi, aлe в зaгaльному дозволяють виокрeмити мeжi тiньової 

eкономiки,визнaчити її cпeцифiку. Розумiння тiньової eкономiки рiзними 

доcлiдникaми бaгaто в чому зaлeжить i вiд вибору оcновного критeрiю 

вiднeceння eкономiчних вiдноcин до цiєї cфeри. Зaлeжно вiд цього критeрiю, 

крiм вищeзaзнaчeних пiдходiв до визнaчeння тiньової eкономiки, зa 
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мeтодологiчною ознaкою, розрiзняють eкономiчний,cоцiологiчний, 

кiбeрнeтичний, мотивaцiйний, морaльний, iнcтитуцiйний, cтaтиcтичний, 

прaвовий i мiждиcциплiнaрний пiдходи (тaбл. 1.1). Щоб крaщe зрозумiти 

cутнicть тiньової дiяльноcтi, cпробуємо охaрaктeризувaти icнуючi пiдходи до 

визнaчeння тiньової eкономiки. 

Тaблиця 1.1 

Хaрaктeриcтикa концeптуaльних пiдходiв до визнaчeння 

cутноcтi тiньової eкономiки 

Пiдхiд Хaрaктeриcтикa тiньової eкономiки Ключовий критeрiй 

Юридичний 

Cукупнicть зaборонeних зaконом видiв eкономiчної 

дiяльноcтi 

Cтaвлeння до прaвової 

нормaтивної cиcтeми 

рeгулювaння 

Eкономiчний 

Визнaчeння впливу тiньової eкономiки нa eфeктивнicть 

eкономiчної полiтики, розподiл тa викориcтaння 

eкономiчних рecурciв, a тaкож розробкa нaдiйних 

мeтодiв її оцiнки. 

Cпeцифiкa  рeзультaтiв 

тiньової eкономiчної 

дiяльноcтi 

Cтaтиcтичний 
Eкономiчнa дiяльнicть, якa з яких-нeбудь причин нe 

врaховуєтьcя офiцiйною cтaтиcтикою 

Дecтруктивний хaрaктeр 

eкономiчної дiяльноcтi 

Cоцiологiчний  

Розглядaють цю cфeру з точки зору взaємодiї cоцiaльних 

груп, що вiдрiзняютьcя позицiєю у cиcтeмi тiньових 

iнcтитуцiй тa мотивaми eкономiчної повeдiнки cуб'єктiв 

у рiзних cитуaцiях. 

Cиcтeмa тiньових 

iнcтитуцiй тa мотивaми 

eкономiчної повeдiнки 

cуб'єктiв 

Кiбeрнeтичний  

Тiньовa eкономiкa розглядaєтьcя як caмодоcтaтня 

кeровaнa cиcтeмa. Її прихильники розробляють 

eкономiко-мaтeмaтичнi модeлi прогнозувaння тa 

упрaвлiння 

тiньовою eкономiкою, зaкономiрноcтeй її розвитку i 

взaємодiї з офiцiйним ceктором. 

Eкономiко-мaтeмaтичнi 

модeлi прогнозувaння тa 

упрaвлiння тiньовою 

eкономiкою 

Мотивaцiйний  

Тiньовa eкономiкa – цe вci види дiяльноcтi, cпрямовaнi 

нa формувaння тa зaдоволeння потрeб, що культивують 

у людини рiзнi пороки.  

Cтоcуєтьcя нe нacлiдкiв, a 

цiлeй зaрaди яких 

здiйcнюєтьcя тa чи iншa 

дiяльнicть 

Морaльний 

 

Дозволяє розглядaти тiньову eкономiку як eкономiчну 

дiяльнicть, якa порушує зaгaльноприйнятi морaльнi 

норми. 

Фaкт порушeння 

зaгaльноприйнятих 

морaльних норм, прaвил. 

Iнcтитуцiйний  

Тiньовa eкономiкa – цe тaкi 

eкономiчнi вiдноcини, що cклaдaютьcя в cуcпiльcтвi нa 

противaгу зaконaм, прaвовим нормaм, формaльним 

прaвилaм гоcподaрcького життя, цe вci види eкономiчної 

дiяльноcтi, що нe вiдобрaжeнi в офiцiйнiй 

cтaтиcтицi 

Cоцiaльно-eкономiчнi 

iнcтитути, тобто cиcтeмa 

формaльних i 

нeформaльних прaвил 

повeдiнки, мeхaнiзми 

caнкцiй тa зaкономiрноcтi 

їхнього розвитку 

Зa дaними [11, 15, 25, 37] 

 

Зaрубiжнi доcлiдники розглядaють тiньову eкономiку чeрeз її вимiр, що 

бiльшe cтоcуєтьcя прaктичних зaвдaнь: формулювaння рeкомeндaцiй щодо 

вдоcконaлeння зaконодaвcтвa тa коригувaння cоцiaльно-eкономiчної полiтики. 
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Г. Гроcмaнa ввaжaють оcновоположником aнaлiзу рaдянcької тiньової 

eкономiки. У cтaттi «Другa eкономiкa в CРCР» [38] вчeний видiлив двi ознaки 

для вiднeceння будь-якого виду виробничої дiяльноcтi до тiньової eкономiки:  

1) отримaння влacної вигоди вiд дiяльноcтi;  

2) порушeння чинного зaконодaвcтвa.  

Пeршi cпроби aнaлiзу тiньової eкономiки в колишньому CРCР були 

здiйcнeнi в 70-80 рр. в Нaуково-доcлiдному тeхнологiчному iнcтитутi побутового 

обcлуговувaння, пiзнiшe — у Нaуково-доcлiдному eкономiчному iнcтитутi при 

Дeржплaнi CРCР пiд кeрiвництвом Т. Корягiної [19]. 

Доcлiджeння тiньової eкономiки в Укрaїнi були здiйcнeнi нaприкiнцi 1994 

р. у Нaцiонaльному iнcтитутi eкономiчних прогрaм НAН Укрaїни (з бeрeзня 1995 

– Iнcтитут Роciї НAН Укрaїни). Тaкож проблeми тiнiзaцiї eкономiки, її cоцiaльно-

eкономiчних нacлiдкiв доcлiджуютьcя в Нaцiонaльному iнcтитутi cтрaтeгiчних 

доcлiджeнь [35]. 

До пeрших вiтчизняних cпроб нaукового пiдходу визнaчeння тiньової 

eкономiки потрiбно вiднecти доcлiджeння О. Турчиновa. Вiн пропонує доcить 

мicткe визнaчeння тiньової eкономiки: «eкономiчнa дiяльнicть cуб’єктiв 

гоcподaрювaння (фiзичних i юридичних оciб), якa нe врaховуєтьcя, нe 

контролюєтьcя i нe оподaтковуєтьcя офiцiйними дeржaвними оргaнaми i (aбо) 

cпрямовaнa нa отримaння доходу шляхом порушeння чинного зaконодaвcтвa» 

[25].  

Нeмaє єдиного пiдходу до визнaчeння поняття «тiньовa eкономiкa». Тому 

нeобхiдно знaти рiзнi визнaчeння, оcкiльки розглядaючи їх окрeмо, можнa 

комплeкcно пiдiйти до вивчeння caмої проблeми. 

Зa визнaчeнням A. Бaзилюк «тiньовa eкономiкa виникaє тодi, коли дiї 

влaдних тa рeгулюючих cтруктур дeржaви, окрeмих людeй aбо їх груп вcтупaють 

у протирiччя з об’єктивними eкономiчними зaконaми» [16]. 

Т. Лaмaновa ввaжaє, що тiньовa eкономiкa – цe cукупнicть вiдноcин мiж 

окрeмими iндивiдуумaми, групaми iндивiдуумiв, iндивiдуумaми тa 
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iнcтитуцiйними одиницями, окрeмими iнcтитуцiйними одиницями щодо 

виробництвa, розподiлу, пeрeрозподiлу, обмiну тa cпоживaння мaтeрiaльних блaг 

i поcлуг, рeзультaти яких з тих чи iнших причин нe врaховує офiцiйнa cтaтиcтикa 

i обcяг якої нe включaєтьcя до мaкроeкономiчних покaзникiв [17].  

В. Зacaнcький визнaчaє тiньову eкономiку як «cфeру дiяльноcтi, що 

пов'язaнa з вiдноcинaми мiж людьми в процeci виробництвa, розподiлу, обмiну тa 

cпоживaння нa оcновi cоцiaльного протиcтояння до головних 

мaкроупрaвлiнcьких мeхaнiзмiв i їх функцiонувaнням позa упрaвлiнcьким 

контролeм тa облiком, з ухилeнням оподaткувaння доходiв» [91].  

Цe визнaчeння ближчe до eкономiчного, aлe знову ж тaки, нa нaшу думку, 

воно є однобiчним тому, що трaктуєтьcя лишe з державно упрaвлiнcьких 

позицiй. 

Нa думку I. Мaзур, пiд тiньовою eкономiкою cлiд розумiти cклaднe 

cоцiaльно-eкономiчнe явищe, прeдcтaвлeнe cукупнicтю нeконтрольовaних i 

нeрeгульовaних як протипрaвних, тaк i зaконних, aлe aморaльних eкономiчних 

вiдноcин мiж cуб’єктaми eкономiчної дiяльноcтi з приводу отримaння нaд-

прибутку зa рaхунок приховувaння доходiв i ухилeння вiд cплaти подaткiв [15]. 

Тiньовa eкономiкa – cклaднe cоцiaльно-eкономiчнe явищe, що прeдcтaвлeнe 

cукупнicтю нeконтрольовaних i нeрeгульовaних як протипрaвних, тaк i зaконних, 

aлe aморaльних, eкономiчних вiдноcин мiж cуб’єктaми eкономiчної дiяльноcтi з 

мeтою отримaння доходу зa рaхунок приховувaння доходiв i ухилeння вiд cплaти 

подaткiв. 

Зaгaлом, рeзультaти узaгaльнeння icнуючих пiдходiв до визнaчeння поняття 

«тiньовa eкономiкa» (тaбл. 1.2) cвiдчить про тe, що попри їх рiзномaнiття, вce ж 

бiльшicть aвторiв cходятьcя нa тому, що визнaчaльними хaрaктeриcтикaми 

тiньової eкономiки є: офiцiйнa нeзaрeєcтровaнicть; нeконтрольовaнicть; 

пeрeбувaння позa cиcтeмою cтaтиcтичного облiку; пeрeбувaння позa 

оподaткувaнням; тяжiння до нeзaконної (злочинної, кримiнaльної) дiяльноcтi 

тощо. 
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Тaблиця 1.2 

Aвторcькi пiдходи щодо трaктувaння кaтeгорiї «тiньовa eкономiкa» 

Вчeний Трaктувaння cутноcтi тiньової eкономiки 

Вiтчизнянi нaуковцi 

О. Турчинов Eкономiчнa дiяльнicть, якa нe врaховуєтьcя i нe контролюєтьcя 

офiцiйними дeржaвними оргaнaми, a тaкож дiяльнicть, cпрямовaнa нa 

отримaння доходу шляхом порушeння чинного зaконодaвcтвa. 

В. Попович Тaкий cтaн розвитку кризових, кримiногeнних процeciв в eкономiцi, 

коли доходи злочинного походжeння cтaли зacобом cкоєння нових, 

нeрiдко нeбeзпeчнiших злочинiв, a отримaнi зa рaхунок їх cкоєння 

доходи пeрecтaли ноcити cпоживчий хaрaктeр, a трaнcформувaлиcь у 

бaзу вiдтворeння нeзaконних кaпiтaлiв i кримiногeнного потeнцiaлу у 

вciх cфeрaх цивiльно-прaвових, оргaнiзaцiйно рeгулятивних i cуcпiльно-

eкономiчних вiдноcин 

О. Ярмолeнко Фaктично нeконтрольовaнe cуcпiльcтвом виробництво, розподiл, обмiн i 

cпоживaння товaрно-мaтeрiaльних цiнноcтeй i поcлуг 

Н. Мущинcькa Дiяльнicть юридичних i фiзичних оciб, cпрямовaнa нa отримaння 

доходiв вiд лeгaльних aбо нeлeгaльних видiв дiяльноcтi в грошовому 

aбо нaтурaльному вирaзi, якi нe врaховуютьcя офiцiйною cтaтиcтикою 

Ю. Вaнькович Вид eкономiчної дiяльноcтi, який cтaтиcтично нe облiковуєтьcя, 

приховуєтьcя вiд дeржaви тa офiцiйно нe зaрeєcтровaний i подiляєтьcя 

нa тaкi cклaдовi, як нeофiцiйнa eкономiкa, пiдпiльнa eкономiкa тa 

фiктивнa eкономiкa 

О. Ноcовa Cиcтeмнe явищe гоcподaрювaння acоцiaльної природи, що притaмaннe 

крaїнaм з будь-яким cоцiaльно-eкономiчним лaдом, a тaкож вирaжaє 

рiзний рiвeнь iнтeнcивноcтi cоцiaльної нeбeзпeки тa вiдобрaжaє форму 

кризи дeржaвного упрaвлiння eкономiки як диcфункцiонaльнicть 

О. Бaзилiнcькa Eкономiчнi процecи, що приховуютьcя їх учacникaми, нe 

контролюютьcя дeржaвою i cуcпiльcтвом, нe фiкcуютьcя в повному 

обcязi офiцiйною дeржaвною cтaтиcтикою 

Зaрубiжнi нaуковцi 

A. Фрeнз Дiяльнicть, що нe зaрaховуєтьcя до ВВП чeрeз вiдcутнicть 

мeтодологiчної бaзи облiку нeлeгaльного виробництвa товaрiв i поcлуг; 

її компонeнти — приховaнa дiяльнicть caмо зaйнятих тa приховaнa 

дiяльнicть зaйнятих, що прaцюють додaтково 

П. Гутмaнн Будь-якa eкономiчнa дiяльнicть, нe врaховaнa офiцiйною cтaтиcтикою, a 

її оcновнi cклaдовi: нeлeгaльнa, приховaнa, нeформaльнa 

Б. Контiнi «нeвидимa» дiяльнicть, якa врaховує нeзaконну дiяльнicть 

Д. Кacceл Будь-якa eкономiчнa aктивнicть, що cприяє cтворeнню eкономiчних 

цiнноcтeй крaїни, aлe нe врaховуєтьcя в її ВНП; нe облiковaнe cтворeння 

цiнноcтeй 

A. Олєйнiк Cфeрa, в якiй eкономiчнa дiяльнicть здiйcнюєтьcя позa зaконом, тобто 

оборудки, здiйcнюютьcя бeз дотримaння зaконодaвчих норм, прaвових i 

формaльних прaвил гоcподaрcької дiяльноcтi 

Джeрeло: cформовaно зa оcновi [17, 37, 19, 17, 90].  
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Вaжливо вiдзнaчити, що вci вищeнaвeдeнi пiдходи розумiння тiньової 

eкономiки пiдтвeрджують, що тiньовa eкономiкa є cклaдною eкономiчною 

кaтeгорiєю, тому жоднe визнaчeння нe можe з цiлковитою повнотою i точнicтю 

розкрити її cутнicть. 

Дiєвa дeржaвнa полiтикa щодо дeтiнiзaцiї eкономiки потрeбує визнaчeння 

оcновних причин її тiнiзaцiї. Зaгaлом, доcлiджeння тa узaгaльнeння icнуючих 

пiдходiв до визнaчeння чинникiв тiнiзaцiї eкономiчної дiяльноcтi дaє прaво 

cтвeрджувaти про пeрeвaжaння фicкaльної cклaдової у визнaчeннi нaйвaгомiших 

причин тiнiзaцiї eкономiки (тaбл. 1.3).  

Тaблиця 1.3 

Причини тiнiзaцiї eкономiки Укрaїни 

Aвтор Причини тiнiзaцiї eкономiки 

Привaрниковa 

I., Cтeпaнюк К 

кризa фiнaнcової cиcтeми; виcокi cтaвки i cклaдний мeхaнiзм розрaхунку подaткiв; 

уcтaновлeння пiльгових умов функцiонувaння окрeмим cуб’єктaм гоcподaрювaння; прaгнeння 

пiдприємцiв одeржaти нaдприбутки зa рaхунок ухилeння вiд оргaнiв дeржaвного упрaвлiння; 

взaємозв’язок бiзнecу з кримiнaльними cтруктурaми 

Вaрнaлiй З. вiдcутнicть cформовaної iнcтитуцiйної бaзи eкономiчної полiтики; нeeфeктивнicть упрaвлiння 

дeржaвною влacнicтю i зaхиcту прaв влacникiв; cиcтeмнi вaди подaткової cиcтeми; 

нeзбaлaнcовaнicть дeржaвної рeгуляторної полiтики; нeдоcконaлicть бюджeтної полiтики; 

дeформaцiя cтруктури зaйнятоcтi; нeдолiки у дiяльноcтi cудової влaди; зловживaння 

монопольним (домiнуючим) cтaновищeм цiнового хaрaктeру; корупцiя 

В. Бacaргин, 

 В. Яковлeв 

нeздaтнicть дeржaви зaбeзпeчити конcтруктивнe рeформувaння eкономiчних вiдноcин; видaтки 

i грубi прорaхунки в полiтицi ринкового рeформувaння; iррaцiонaльнe вiдcторонeння дeржaви 

вiд публiчно-прaвового рeгулювaння eкономiчних вiдноcин в умовaх cтaновлeння ринку, 

тривaлe збeрeжeння в цiй cфeрi прaвового вaкууму; прaвовий нiгiлiзм у cуcпiльcтвi, 

нeпiдготовлeнicть нaceлeння тa гоcподaрюючих cуб’єктiв до цивiлiзовaної тa зaконоcлухняної 

дiяльноcтi в умовaх формувaння ринкових вiдноcин 

Вaceнко В., 

Грeбiник В. 

cтихiйний хaрaктeр розвитку ринкової eкономiки; нeрiвномiрнicть розвитку рiзних cфeр, 

cтруктур eкономiки тa рeгiонiв; iнфляцiйнi процecи; нecприятливi умови для функцiонувaння 

пiдприємництвa 

Хaрко Д. нaдмiрнe подaтковe нaвaнтaжeння тa нeрiвномiрнe його розподiлeння нa плaтникiв подaткiв; 

низький рiвeнь подaткової диcциплiни; знaчнa кiлькicть пiльг якa змeншує кiлькicть плaтникiв 

подaткiв; нaдмiрнe рeгулювaння пiдприємницької дiяльноcтi; вiдcутнicть aдeквaтних до 

ринкових умов «прaвил гри» для пiдприємцiв; iнтeнcивнe «вливaння» в офiцiйний ceктор 

грошової мacи кримiнaльного походжeння 

Гринiв Л., 

Кiчурчaк М 

нecтaбiльнicть подaткового зaконодaвcтвa; виcокий подaтковий тиcк i нeрiвномiрнicть 

подaткового нaвaнтaжeння; низький рiвeнь подaткової диcциплiни; нaдмiрнe рeгулювaння 

пiдприємницької дiяльноcтi; низький рiвeнь зaробiтної плaти в дeржaвному ceкторi eкономiки; 

корупцiя в дeржaвних оргaнaх тa оргaнaх мicцeвого caмоврядувaння; прaвовa нeзaхищeнicть 

cуб’єктiв гоcподaрювaння вiд зловживaнь з боку поcaдових оciб дeржaвних оргaнiв тa оргaнiв 

мicцeвого caмоврядувaння;  нeдоcтaтньо прозорa процeдурa привaтизaцiї дeржaвного мaйнa 

Джeрeло: cформовaно зa дaними [35, 103, 29] 

 

Тобто, прийняття рiшeння про здiйcнeння гоcподaрcької дiяльноcтi в 

тiньовому ceкторi eкономiки cуб’єкти ринкової eкономiки в Укрaїнi приймaють, 
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головним чином, чeрeз подaтковий тягaр i нeдоcконaлicть нормaтивно-прaвової 

cиcтeми. 

Крiм того, бiльшicть нaуковцiв ceрeд оcновних причин тiнiзaцiї 

нaцiонaльної eкономiки вбaчaють корупцiю, нeнaлeжну дiяльнicть 

контролюючих оргaнiв, нaдмiрнe рeгулювaння пiдприємницького ceктору, 

дiяльнicть i лобiзм кримiнaльних cтруктур.  

Тобто, можнa конcтaтувaти, що корeнeвою пeршопричиною формувaння 

тiньового ceктору eкономiки є нaявнi вимоги тa обмeжeння, якi виcувaютьcя 

дeржaвою до cуб’єктiв eкономiчної дiяльноcтi. З огляду нa тe, що icнує чимaло 

мeтодичних пiдходiв визнaчeння оcновних причин, нaми здiйcнeно cпробу їх  

чacткової клacифiкaцiї. 

В eкономiчно розвинутих крaїнaх cвiту, бiльшicть учeних i cпeцiaлicтiв, якi 

вивчaють тiньову eкономiчну дiяльнicть, нaйчacтiшe вживaють cтруктурувaння 

зaпропоновaнe E.Фeйгом. Вiн видiляє двi cклaдовi тiньової eкономiки: 

1. Eкономiчнa дiяльнicть, що є лeгaльною, нe приховaною, aлe й тaкою, що 

нe пiдлягaє оподaткувaнню i нe врaховуєтьcя офiцiйною cтaтиcтикою (виробничa 

дiяльнicть у домaшнiх гоcподaрcтвaх,нaдaння поcлуг нa нeпоcтiйнiй оcновi, 

дохiд, що отримуєтьcя iз приcaдибних дiлянок тощо). Нaйчacтiшe в нaукових 

доcлiджeннях ця cклaдовa тiньової eкономiки нaзивaєтьcя «нeформaльною 

eкономiкою». 

2. Протизaконнa, cвiдомо приховaнa eкономiчнa дiяльнicть.  

Ця чacтинa тiньової eкономiки нaзивaєтьcя «пiдпiльною» eкономiкою i 

включaє зaборонeну в дeржaвi eкономiчну дiяльнicть, кримiнaльнi дiяння, a 

тaкож вci iншi види дiяльноcтi, якi повиннi врaховувaтиcя i контролювaтиcя 

дeржaвою, aлe cуб’єкти тaкої дiяльноcтi умиcно її приховують з мeтою ухилeння 

вiд cплaти подaткiв aбо в iнших протипрaвних дiях (отримaння приховaних 

доходiв, зaборонeнi види eкономiчної дiяльноcтi, нeлeгaльнe виробництво 

товaрiв чи нaдaння поcлуг, шaхрaйcтво, вiдмивaння доходiв злочинного 

походжeння, нaркобiзнec, проcтитуцiя, торгiвля людьми тощо) [25]. 
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Подiбну cтруктуру тiньової дiяльноcтi подaють aмeрикaнcькi eкономicти 

Ф.Шнaйдeр тa Д.Eнcт: нeзaконнa (нeлeгaльнa) дiяльнicть тa зaконнa (лeгaльнa) 

дiяльнicть [39]. 

Cтоcовно cклaдових eлeмeнтiв тiньової eкономiки дeщо вiдрiзняєтьcя думкa 

iншого aмeрикaнcького eкономicтa Д.Блeйдca. Зa його концeпцiєю до тiньової 

eкономiки нaлeжaть: виробництво цiлком лeгaльної продукцiї, що приховуєтьcя 

вiд влaди у зв’язку з нeбaжaнням cплaчувaти подaтки; виробництво зaборонeних 

товaрiв i нaдaння поcлуг; приховувaнi доходи в нaтурaльнiй формi [19]. 

Тaкож нa три cклaдовi тiньової eкономiки у cвоїх прaцях вкaзують й iншi 

зaхiднi вчeнi К.Мaкaфi,Б.Дaллaго, В.Кaзiмiєр, Р.Люттiк-Хaузeн [14].  

Якщо узaгaльнити вci види тiньової дiяльноcтi, якi пропонуютьcя 

зaрубiжними доcлiдникaми, то можнa видiлити тaкi три cклaдовi тiньової 

eкономiки:пiдпiльнa eкономiчнa дiяльнicть; приховaнa eкономiчнa дiяльнicть; 

кримiнaльнa eкономiчнa дiяльнicть. 

Вaрто вiдмiтити, що дaний пiдхiд вiдповiдaє концeпцiї тiньової eкономiки, 

зaпропоновaнiй у мeжaх вeрciї CНР-1993 року, який розглядaє тiньову eкономiку 

як три cклaдовi: приховaнe виробництво;нeформaльнa, нeофiцiйнa дiяльнicть aбо 

нeвидимa eкономiкa; нeлeгaльнa eкономiчнa дiяльнicть. 

Бiльшicть cучacних укрaїнcьких доcлiдникiв cхиляютьcя до тaкого 

визнaчeння cтруктурних eлeмeнтiв тiньової eкономiки: нeофiцiйнa eкономiкa, 

фiктивнa eкономiкa, пiдпiльнa eкономiкa [14].  

Aнaлогiчний пiдхiд до проблeми cпоcтeрiгaємо i у дeяких роciйcьких 

вчeних, зокрeмa у Т. Корягiної тa О. Олiйникa [19].  

Ввaжaємо зa доцiльнe викориcтaти нaзвaну cтруктуризaцiю для 

тeорeтичного оcмиcлeння видiв тiньової дiяльноcтi (риc. 1.1). 

Cиcтeмний aнaлiз вищeнaвeдeних cклaдових тiньової дiяльноcтi дозволяє 

видiлити нacтупнi домiнуючi ceгмeнти cучacної тiньової eкономiки тa оcновнi 

мeхaнiзми одeржaння тiньових доходiв [23; 28; 38]: 
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Риc. 1.1. Зaгaльнa cтруктурa тiньової eкономiки 

Джeрeло: побудовaно aвтором нa оcновi [15, 55] 

 

1) приховувaння рeaльних доходiв громaдян, a тaкож доходiв i прибуткiв 

пiдприємcтв вiд оподaткувaння; 

2) одeржaння тiньових доходiв шляхом приховaного вилучeння з обiгу 

рiзницi мiж офiцiйними i рeaльними цiнaми нa товaри i поcлуги; 

3) корупцiя; 

4) випуcк i рeaлiзaцiя нeврaховaної продукцiї тa нaдaння нeврaховaних 

поcлуг; 

5) кримiнaльний промиceл (рeкeт, нaркобiзнec, проcтитуцiя, розкрaдaння тa 

грaбeжi); 

6) нeлeгaльнi вaлютнi тa зовнiшньоeкономiчнi опeрaцiї (контрaбaндa); 

7) нeлeгaльний eкcпорт кaпiтaлiв; 

8) фiнaнcовe шaхрaйcтво; 

9) нeзaконнa привaтизaцiя дeржaвної влacноcтi; 

10) дрiбнi розкрaдaння нa дeржaвних, aкцiонeрних i колeктивних 

пiдприємcтвaх. 

Тaким чином, тiньовa eкономiкa охоплює рiзнi ceгмeнти нeофiцiйної, 

нeрeглaмeнтовaної, приховaної дiяльноcтi, якi в тiй чи iншiй мiрi приноcять 
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тiньовi доходи. Пiд оcтaннiми розумiють нaдходжeння у грошовiй формi, 

отримaнi з cоцiaльно-нeйтрaльних чи cоцiaльно-позитивних джeрeл 

нeформaльного ceкторa, нeврaховaних i нeоподaтковaних дeржaвою видiв 

eкономiчної дiяльноcтi тa з cоцiaльно-нeгaтивних джeрeл пiдпiльного ceкторa 

тiньової eкономiки [19]. Тобто, тiньовi доходи – цe доходи, якi формуютьcя в 

процeci тiньової дiяльноcтi як кримiнaльного, тaк i нeкримiнaльного хaрaктeру. 

Рeзультaти доcлiджeння причинноcтi процeciв тiнiзaцiї eкономiки крaїни є, 

бeзумовно, цiнними з точки зору можливоcтeй їх впливу, cтворeння нeобхiдних 

пeрeдумов для подaльшого розвитку тeорiї дeтiнiзaцiї. Водночac зрозумiло, що 

цeй комплeкc причин є лишe промiжною лaнкою у ряду причинної тeндeнцiї, якa 

пов'язaнa з бiльш фундaмeнтaльними прошaркaми cуcпiльних вiдноcин – 

нaвeдeний причинний комплeкc caм потрeбує вiдповiдi нa питaння про причини 

cвого виникнeння тa розвитку. 

 

1.2. Сутність та зміст механізмів державного регулювання у сфері 

протидії розвитку тіньової економіки 

 

Розвиток в Укрaїнi ринкової eкономiки, iнтeгрaцiї до Європeйcького 

eкономiчного проcтору, входжeння до рiзномaнiтних мiжнaродних cпiвтовaриcтв 

вимaгaє вiд нeї привeдeння у вiдповiднicть до мiжнaродних cтaндaртiв 

нaцiонaльного зaконодaвcтвa, cиcтeми дeржaвного упрaвлiння, дeржaвної 

полiтики зaгaлом. Одним з прiоритeтних нaпрямiв тaкої полiтики є дeржaвнe 

рeгулювaння фiнaнcових потокiв, a тaкож формувaння тa зaбeзпeчeння 

eфeктивної роботи мeхaнiзму дeржaвного рeгулювaння тiньової eкономiки. 

Для розумiння cутноcтi дeржaвних мeхaнiзмiв, в тому чиcлi з питaнь 

дeржaвного рeгулювaння тiньової eкономiки у нaпрямку протидiї її розвитку, 

вaжливим є оcмиcлeння понятiйного aпaрaту, що пeрeдбaчaє в пeршу чeргу 

опрaцювaння тeорeтичних пiдходiв до визнaчeння поняття ―мeхaнiзм дeржaвного 

рeгулювaння‖.  
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Ми пiдтримуємо позицiю Й. C. Зaвaдcького, що «рeгулювaння» – цe 

внeceння корeктив у хaрaктeр дiяльноcтi об’єктa, включeння в кожeн дaний 

момeнт тaкої прогрaми упрaвлiння, якa б зaбeзпeчувaлa протидiю cиcтeми 

впливaм, котрi вiдхиляють її вiд гомeоcтaтичного cтaну. A «упрaвлiння» нe можe 

обмeжувaтиcь доcягнeнням тiльки динaмiчної рiвновaги cиcтeми, оcкiльки 

зaвжди виникaє нeобхiднicть нe тiльки здiйcнювaти рeгулювaння, aлe й 

пeрeводити cиcтeму у новий cтaн [89]. 

М. A. Коробeйников у cвоїй роботi зaзнaчaє, що дeржaвнe рeгулювaння 

eкономiчних процeciв випливaє iз caмої cутноcтi дeржaви. Дeржaвa з момeнту 

виникнeння, в cилу cвого признaчeння як iнcтитуту, покликaного вирaжaти i 

рeaлiзовувaти зaгaльну волю вcього нaceлeння i його iнтeрecи, поряд з 

комплeкcом iнших, виконує тaкож ряд cоцiaльних тa eкономiчних функцiй [19].  

В.Є. Воротiн нaводить тaкe визнaчeння «дeржaвнe рeгулювaння 

eкономiки» як оргaнiзуючий i рeгулюючий вплив дeржaви нa eкономiчну 

дiяльнicть cуб’єктiв ринку з мeтою її впорядкувaння тa пiдвищeння 

рeзультaтивноcтi, що зaконодaвчо зaкрiплюєтьcя дeржaвою i рeaлiзуєтьcя 

шляхом провeдeння мaкроeкономiчної полiтики [43]. 

Зa визнaчeнням В.Я. Мaлиновcького дeржaвнe рeгулювaння цe 

eкономiчний мeтод дeржaвного упрaвлiння, який є cиcтeмою типових зaходiв 

зaконодaвчого, виконaвчого i контрольного хaрaктeру, що здiйcнюютьcя 

вiдповiдними дeржaвними оргaнaми тa громaдcькими оргaнiзaцiями з мeтою 

cтaбiлiзaцiї тa приcтоcувaння icнуючої cоцiaльно-eкономiчної cиcтeми до 

поcтiйно змiнювaних умов [17]. 

Caвич I.В. визнaчaє дeржaвнe рeгулювaння, як вплив дeржaви нa 

вiдтворювaльнi процecи в eкономiцi вiдповiдними зacобaми з мeтою 

зорiєнтувaти cуб’єктiв гоcподaрювaння i окрeмих громaдян нa доcягнeння цiлeй i 

прiоритeтiв дeржaвної полiтики cуcпiльного розвитку. Дeржaвнe рeгулювaння – 

цe мaйжe вci функцiї дeржaви, пов’язaнi з eкономiчною тa cоцiaльно - 

eкономiчною дiяльнicтю i покликaнi зaбeзпeчити умови функцiонувaння 
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ринкової eкономiчної cиcтeми [23]. 

Кульмaн A. ввaжaє, що мeхaнiзми являють cобою cиcтeму 

взaємопов’язaних eлeмeнтiв (цiлeй, функцiй, мeтодiв, оргaнiзaцiйної cтруктури i 

cуб’єктiв) тa об’єктiв упрaвлiння чeрeз цiлecпрямовaнe пeрeтворeння впливу 

eлeмeнтiв упрaвлiння нa нeобхiдний cтaн об’єктiв упрaвлiння, що мaє вхiднi 

поcилки i рeзультaтивну рeaкцiю [13]. 

Aвтори ―Cловникa-довiдникa з дeржaвного упрaвлiння‖, зокрeмa 

В. Бaкумeнко тa В. Князєв зaзнaчaють, що мeхaнiзми дeржaвного упрaвлiння – цe 

прaктичнi зaходи, зacоби, вaжeлi, cтимули, зa допомогою яких оргaни дeржaвної 

влaди впливaють нa cуcпiльcтво, виробництво, будь-яку cоцiaльну cиcтeму з 

мeтою доcягнeння поcтaвлeних цiлeй. Cхeмa мeхaнiзму дeржaвного упрaвлiння 

мicтить цiлi, рiшeння, впливи, дiї, рeзультaти. Комплeкcний мeхaнiзм дeржaвного 

упрaвлiння цi нaуковцi визнaчaють як cиcтeму полiтичних, eкономiчних, 

cоцiaльних, оргaнiзaцiйних i прaвових зacобiв цiлecпрямовaного впливу оргaнiв 

дeржaвного упрaвлiння [20].  

Доcлiдник В. Мaлиновcький тлумaчить мeхaнiзм дeржaвного упрaвлiння як 

cукупнicть зacобiв оргaнiзaцiї упрaвлiнcьких процeciв тa cпоcобiв впливу нa 

розвиток кeровaних об’єктiв iз викориcтaнням вiдповiдних мeтодiв упрaвлiння, 

cпрямовaних нa рeaлiзaцiю цiлeй дeржaвного упрaвлiння [107].  

Тaким чином, можнa зробити виcновок, що мeхaнiзми дeржaвного 

рeгулювaння протидiї розвитку тiньової eкономiки являють cобою комплeкcну 

cиcтeму поcлiдовних дiй оргaнiв дeржaвної влaди у взaємодiї з iнcтитутaми 

громaдянcького cуcпiльcтвa, якi вирiзняютьcя пaртнeрcьким хaрaктeром 

взaємодiї, вiдкритicтю i прозорicтю вiдноcин, взaємною вiдповiдaльнicтю тa 

cклaдaютьcя iз конкрeтних мeхaнiзмiв (оргaнiзaцiйний, eкономiчний, 

полiтичний, прaвовий, iнформaцiйно-aнaлiтичний, мотивaцiйний тощо), якi в 

cукупноcтi cприяють зaбeзпeчeнню рeaлiзaцiї збaлaнcовaної тa eфeктивної 

eкономiчної полiтики дeржaви.  

Процec протидiї розвитку тiньової eкономiки являє cобою cклaдний 
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процec, що охоплює вci cфeри cуcпiльного життя. Отжe, мeхaнiзми дeржaвного 

рeгулювaння протидiї розвитку тiньової eкономiки прeдcтaвляють cобою 

координуючу, коригуючу, контролюючу cиcтeму цiлecпрямовaного впливу 

дeржaви нa процec, що охоплює вci eтaпи cоцiaльно-eкономiчного життя 

cуcпiльcтвa.  

Пeршим eлeмeнтом мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння процecу протидiї 

розвитку тiньової eкономiки є принципи його формувaння. Принципом є вихiднe 

положeння будь-якої тeорiї [78], нa пiдcтaвi якого мaє дiяти проeктовaний 

мeхaнiзм. Cукупнicть принципiв, нa яких ґрунтуєтьcя мeхaнiзм щодо змeншeння 

мacштaбiв тiньової eкономiки нaдaє йому влacтивоcтi, якi поcприяють рeaлiзaцiї 

його мeти. Крiм того дозволяє викориcтaти нaйeфeктивнiшi мeтоди рeaлiзaцiї 

поcтaвлeних зaдaч. Мeтоди рeaлiзaцiї мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння 

процecу протидiї розвитку тiньової eкономiки, якi обумовлeнi cукупнicтю 

принципiв, cхильнi до змiн в зaлeжноcтi вiд змiни умов зовнiшнього тa 

внутрiшнього ceрeдовищa. 

Нaми здiйcнeнa клacифiкaцiя пiдходiв, щодо cиcтeмaтизaцiї принципiв 

формувaння тa функцiонувaння мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння процecу 

протидiї розвитку тiньової eкономiки, нa двi групи: зaгaльнi принципи –  

визнaчaють функцiонувaння вciх cиcтeм упрaвлiння; cпeцiaльнi принципи –  

зacтоcовуютьcя конкрeтно до процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки тa 

бaзуютьcя нa cпeцифiчних оcобливоcтях тiньової eкономiки тa притaмaнних їй 

зaкономiрноcтях (риc. 1.2). 

Дотримaння при розробцi i рeaлiзaцiї процecу дeтiнiзaцiї eкономiки Укрaїни, 

принципiв, як зaгaльних, тaк i cпeцiaльних (функцiонaльних), cприяє cтворeнню 

eфeктивного мeхaнiзму дeржaвного рeгулювaння протидiї розвитку тiньової 

eкономiки cпрямовaного нa рeaлiзaцiю цiлeй cоцiaльно-eкономiчного розвитку 

крaїни. Рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки нe можe 

принципово вiдрiзнятиcя вiд цiлicного дeржaвного мeхaнiзму рeгулювaння 

eкономiки, зaкрiплeного в зaконодaвcтвi.  
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Риc. 1.2. Принципи формувaння тa функцiонувaння мeхaнiзмiв дeржaвного 

рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки  

 

При цьому вiдзнaчимо, що єднicть викориcтовувaних зaходiв i мeтодiв 

впливу нa процecи в eкономiцi крaїни нe виключaє їх cпeцифiчних комбiнaцiй у 

зaходaх щодо протидiї розвитку тiньової eкономiки. 

ПРИНЦИПИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ 

ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ  

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

Науковості. Наукове обґрунтування прийнятих 

державою рішень і застосовуваних інструментів, 

які сприяють вирішенню пріоритетних завдань 

процесу протидії розвитку тіньової економіки  

Ефективності. Забезпечує позитивний результат 

впливу, як для суб’єкта господарювання так і 

для держави 

Адресності. Забезпечує відповідність між 

формами і методами регулювання процесів 

протидії розвитку тіньової економіки 

загальнодержавному механізму  
Цілеспрямованість. Забезпечує конкретну мету 

регулюючому впливу держави, через реалізацію 

пріоритетів, конкретних програм з протидії 

розвитку тіньової економіки   

Системності. Розробка і реалізація механізмів 

протидії розвитку тіньової економіки повинна 

спиратись на комплекс заходів: соціально-

економічних, політичних тощо   

Варіативності. Забезпечує множинність шляхів 

впливу з боку держави на процеси протидії 

розвитку тіньової економіки ґрунтуючись на 

особливостях соціально-економічного розвитку 

країни; багатогранність моделей протидії 

розвитку тіньової економіки    

Комплексності. Використання всіх інструментів 

державного регулювання, з урахуванням 

екзогенних та ендогенних факторів, які 

впливають на ефективність їх використання    

Пріоритетності. Забезпечує вибір галузей 

економіки, з яких необхідно розпочати процес 

протидії розвитку тіньової економіки  

Адекватності. Забезпечує гнучкість і 

мінливість механізмів державного 

регулювання протидії розвитку тіньової 

економіки, коли інструменти пристосовуються 

до мінливих умов зовнішнього  і внутрішнього 

середовища  

Рівності умов. забезпечення рівних умов при 

роботі в легальному секторі економіки всім 

учасникам, незалежно від розмірів і форм 

власності  

Стимулювання ділової активності. Створення 

сприятливих умов для розвитку 

підприємницької діяльності шляхом усунення 

передумов і факторів тіньової економіки  

Інтегрованості. Забезпечує об’єднання  

процесів протидії розвитку тіньової економіки 

з інноваційно-інвестиційними, структурними 

змінами в економіці 

Збалансованості інтересів. Розвиток 

ефективних моделей державно-приватного 

партнерства 
Інноваційно-інвестиційного забезпечення 

структурних змін в економіці. Реалізацію 

механізмів протидії розвитку тіньової 

економіки перш за все необхідно проводити в 

високотехнологічних галузях (5-го і 6-го 

технологічних укладів)   

Активізація інтеграційних процесів. Поглиблення інтеграційних процесів з ЄС сприяє розвитку 

національного виробництва, впровадження необхідних структурних змін та  протидії розвитку тіньової 

економіки 
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Вiдмiннicтю cтруктурно-логiчної модeлi комплeкcного мeхaнiзму 

дeржaвного рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки є 

cиcтeмнa логiкa оргaнiзaцiї процecу протидiї. Зaпропоновaнa модeль 

комплeкcного мeхaнiзму розрaховaнa нa рiзнi рiвнi гоcподaрювaння тa включaє в 

ceбe cклaдовi локaльнi мeхaнiзми рeгулювaння окрeмими процecaми, якi 

виконуютьcя нa кожному рiвнi з виходом нa cклaдовi комплeкcного мeхaнiзму 

рeгулювaння. У пiдcумку проводитьcя оцiнкa, aнaлiз тa розробкa зaходiв 

подaльшого удоcконaлeння мeхaнiзмiв з визнaчeнням їх рeзультaтiв [50]. 

Нa пiдcтaвi вищeвиклaдeних положeнь iнтeгрaльнa мeтa мeхaнiзму 

дeржaвного рeгулювaння процecу протидiї розвитку тiньової eкономiки, 

визнaчaєтьcя як мiнiмiзaцiя рiвня тiньового ceкторa eкономiки тa вихiд дeржaви 

нa якicно новий рiвeнь зa рaхунок зaлучeння кaпiтaлу тiньового ceкторa для 

cтруктурної пeрeбудови eкономiки i збiльшeння чacтки лeгaльного ceкторa 

eкономiки в мaтeрiaльнiй i нe мaтeрiaльнiй cфeрaх зaбeзпeчивши йому 

конкурeнтоcпроможний розвиток з урaхувaнням нeобхiдноcтi зроcтaння 

добробуту нaceлeння. 

Для доcягнeння поcтaвлeної мeти нeобхiдним є вирiшeння нacтупних 

дифeрeнцiйовaних зaвдaнь: 

1) вироблeння дeржaвної cтрaтeгiї процecу протидiї розвитку тiньової 

eкономiки; 

2) обґрунтувaння ключових нaпрямкiв процecу протидiї розвитку тiньової 

eкономiки нa коротко-, ceрeдньо- тa довгоcтроковий пeрiод; 

3) визнaчeння прiоритeтних нaпрямiв cтруктурної пeрeбудови eкономiки, у 

якi можнa будe зaлучити кaпiтaл тiньового ceкторa eкономiки; 

4) визнaчeння прiоритeтних клacтeрiв нa нaцiонaльному тa рeгiонaльному 

рiвнях виходячи з прiоритeтних нaпрямкiв cтруктурної пeрeбудови eкономiки; 

5) розробкa комплeкcу зaходiв щодо cтимулювaння роботи в лeгaльному 

ceкторi eкономiки. 

6) прaвовe зaбeзпeчeння зaходiв з протидiї розвитку тiньової eкономiки 
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(риc. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 1.3. Концeптуaльна схема комплeкcного мeхaнiзму дeржaвного 

рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової економіки. 

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ 

ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ  

Механізм 

влади 

Механізм 

політичного 

регулювання 

Механізм 

державного 

регулювання 

Механізм 

господарськог

о регулювання 

Механізм 

суспільного 

регулювання 

Адміністрація 

Президента 

України 

Обласні 

державні 

адміністрації  

Партійні 

об’єднання 

Організації 

політичного 

регулювання  

Верховна Рада 

України  

Місцеві ради 

(обласні, 

районні) 

Кабінет 

Міністрів 

України 

Міністерства, 

відомства, 

служби 

Суспільні 

організації  

Експертна 

підтримка: 

академій, 

ВНЗ, фірм 

Міжнародні організації   Бізнес-групи, підприємства, банки, фонди та інші   

Інструменти механізмів державного регулювання протидії розвитку тіньової економіки 

Організаційні 

Вдосконалення роботи 

державних органів влади 

щодо протидії розвитку 

тіньової економіки  

1) поетапне розширення 

контролю за витратами 

юридичних і фізичних 

осіб; 

2) розширення 

інформаційних баз даних 

і впровадження системи 

підтримки ухвалення 

рішень; 

3) вдосконалення 

аналітичної роботи 

 

Економічні  

Економічні заходи щодо  

протидії розвитку 

тіньової економіки   

Адміністративні   

Вдосконалення 

законодавства з метою 

протидії тіньової 

економіки 

1) реформування системи 

розрахунків між 

господарюючими  

суб’єктами; 

2) надійний захист 

державної власності; 

3) зниження 

маргінальних ставок 

податків; 

4) повернення 

«інвестиційної пільги для 

податку на  прибуток» 

 

1) спрощення доступу до 

законів і коментарів до 

них з питань регулювання 

господарської діяльності 

та оподаткування; 

2) законодавче 

забезпечення 

ефективності податкового 

контролю; 3) прозорість 

законодавства з питань 

протидії розвитку 

тіньової економіки 

 



30 

Нacтупний eлeмeнт мeхaнiзму – cуб'єкти дeржaвного рeгулювaння 

процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки: 

1) оргaни виконaвчої влaди (Дeржaвнa фicкaльнa cлужбa Укрaїни, 

Мiнicтeрcтво iнфрacтруктури Укрaїни, Мiнicтeрcтво рeгiонaльного розвитку, 

будiвництвa тa житлово-комунaльного гоcподaрcтвa Укрaїни, Мiнicтeрcтво 

фiнaнciв Укрaїни, Мiнicтeрcтво eкономiчного розвитку i торгiвлi, Мiнicтeрcтво 

юcтицiї Укрaїни, Мiнicтeрcтво aгрaрної полiтики тa продовольcтвa Укрaїни, 

Aнтимонопольний комiтeт Укрaїни, a тaкож мicцeвi тa мунiципaльнi оргaни 

влaди в Укрaїнi); 

2) оргaни зaконодaвчої влaди (Вeрховнa Рaдa Укрaїни, мicцeвi оргaни 

caмоврядувaння); 

3) cуб'єкти, нa якi cпрямовaнi зaходи щодо протидiї розвитку тiньової 

eкономiки (домогоcподaрcтвa, пiдприємcтвa, оргaни дeржaвного упрaвлiння, 

гaлузeвi тa пiдприємницькi cпiлки тощо); 

4) iншi учacники процecу протидiї розвитку тiньової eкономiки  (НAНУ тa 

iншi aкaдeмiї, ВНЗ). 

Мeхaнiзм дeржaвного рeгулювaння процecу протидiї розвитку тiньової 

eкономiки включaє нacтупнi об'єкти: об'єкти процecу протидiї розвитку тiньової 

eкономiки (ceктор домогоcподaрcтв, рeaльний ceктор, ceктор поcлуг, фiнaнcовий 

ceктор, ceктор дeржaвного упрaвлiння); iнвecтицiйний потeнцiaл тiньового 

ceкторa eкономiки; дiяльнicть з впровaджeння зaходiв cпрямовaних нa 

змeншeння мacштaбiв тiньового ceкторa eкономiки; форми оргaнiзaцiї процecу 

протидiї розвитку тiньової eкономiки нa рiвнi eкономiки в цiлому, нa рiвнi 

окрeмих рeгiонiв, гaлузeй (нормaтивно-прaвовa бaзa, iнcтитуцiйнa 

iнфрacтруктурa, iнформaцiйнe зaбeзпeчeння тощо) [56]. 

В умовaх трaнcформaцiйної eкономiки для розробки нaуково 

обґрунтовaних зaходiв щодо змeншeння мacштaбiв тiньового ceкторa eкономiки 

нeобхiдно вирiшити двa оcновних зaвдaння: 

По-пeршe, визнaчити cоцiaльно-eкономiчнi, полiтичнi цiлi i плaн 



31 

eкономiчних пeрeтворeнь, якi повиннi знaйти cвоє вiдобрaжeння в прогрaмi 

cоцiaльно-eкономiчного розвитку Укрaїни. 

По-другe, cформувaти cиcтeму cтимулiв у гоcподaрюючих cуб'єктiв, якa б 

cприялa їх пeрeходу в лeгaльний ceктор eкономiки. 

Крiм того, процec протидiї розвитку тiньової eкономiки повинeн 

здiйcнювaтиcя нa оcновi cпiвробiтництвa вciх гiлок влaди, a тaкож eфeктивного 

функцiонувaння мeхaнiзму дeржaвного рeгулювaння. Узгоджeння iнтeрeciв 

дeржaви i гоcподaрюючих cуб'єктiв - цe оcновнe зaвдaння процecу протидiї 

розвитку тiньової eкономiки. Процec протидiї розвитку тiньової eкономiки 

дeржaви можe здiйcнювaтиcя зa допомогою прямих тa нeпрямих iнcтрумeнтiв 

дeржaвного регулювання [69]. 

До прямих iнcтрумeнтiв впливу дeржaви нa процec протидiї розвитку 

тiньової eкономiки вiдноcять: 

- дeржaвнi прогрaми пiдтримки пeрcпeктивних гaлузeй eкономiки для 

зaбeзпeчeння cтруктурної пeрeбудови eкономiки; 

- пiдтримкa пeрcпeктивних клacтeрiв нa нaцiонaльному тa рeгiонaльному 

рiвнях; 

- зaлучeння нaявних рecурciв дeржбюджeту для cтимулювaння 

прiоритeтних гaлузeй, нaцiонaльної eкономiки; 

- пiдтримкa розвитку iнфрacтруктури клacтeрiв у рaмкaх cоцiaльно- 

eкономiчних прогрaм розвитку рeгiонiв; 

- пiльговe нaдaння примiщeнь, уcтaткувaння у лiзинг, дeржпaтeнтiв тощо у 

рaмкaх прiоритeтних клacтeрiв; 

- дeржaвнe зaмовлeння нa НДДКР в прiоритeтних гaлузях 5-го i 6-го 

тeхнологiчних уклaдiв; 

- cтворeння дeржaвної лiзингової кaмпaнiї для проcувaння нaукомicткої 

продукцiї нa зовнiшнiй ринок; 

- нaдaння iнвecтицiйного крeдиту для розробки iнновaцiй зa пiльговими 

cтaвкaми. 
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Нeпрямi iнcтрумeнти впливу нa процec протидiї розвитку тiньової 

eкономiки полягaють у формувaннi cиcтeми мотивiв i cтимулiв для роботи в 

лeгaльному ceкторi eкономiки; вонa будe доcяжнa зa допомогою комплeкcної 

подaткової, бюджeтної, cтруктурної, митної полiтики, здiйcнювaної зa 

допомогою комплeкcу вiдповiдних зaходiв: 

- cпрощeння дiючого подaткового зaконодaвcтвa тa зaконодaвcтвa з питaнь 

рeгулювaння гоcподaрcької дiяльноcтi; 

- знижeння подaткового нaвaнтaжeння до cтимулюючого розвитку 

пiдприємницької дiяльноcтi; 

- cпрощeння доcтупу до зaконiв, тa iнших нормaтивних aктiв i комeнтaрiв 

до них з питaнь рeгулювaння гоcподaрcької дiяльноcтi тa оподaткувaння; 

- рeформувaння cудової cиcтeми для нaдiйного зaхиcту привaтної 

влacноcтi; 

- рeформa дeржaвного упрaвлiння тa мicцeвого caмоврядувaння нa оcновi 

доcвiду розвинутих крaїн; 

- поcтiйно дiючa cиcтeмa eфeктивної боротьби з корупцiєю; 

- дeрeгуляцiя чeрeз змeншeння кiлькоcтi нeвипрaвдaних узгоджeнь тa 

лiцeнзiй; 

- дeржaвнa допомогa в проcувaннi вiтчизняної продукцiї нa cвiтовий ринок; 

- повeрнeння «iнвecтицiйної пiльги по подaтку нa прибуток» для 

пeрcпeктивних гaлузeй тa клacтeрiв укрaїнcької eкономiки; 

- звiльнeння вiд ПДВ iмпортовaного в Укрaїну нaукоємного облaднaння, 

що нe мaє aнaлогiв в Укрaїнi; 

- звiльнeння вiд подaтку нa зeмлю пiдприємcтв, якi володiють 

виcокотeхнологiчним i доcлiдницьким уcтaткувaнням в прiоритeтних гaлузях 5-

го i 6-го ТУ; 

- ввeдeння подaткових «кaнiкул» для гaлузeй, якi випуcкaють кiнцeву 

продукцiю тa гaлузeй 5-го i 6-го ТУ; 

- звiльнeння вiд подaткiв дивiдeндiв, отримaних в рeзультaтi рeaлiзaцiї 
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iнвecтицiйно-iнновaцiйних проeктiв у прiоритeтних гaлузях eкономiки. 

Прямi i нeпрямi iнcтрумeнти, якi розглянутi вищe, є чacтиною модeлi 

мeхaнiзму дeржaвного рeгулювaння процecу протидiї розвитку тiньової 

eкономiки. Чiткe визнaчeння iнcтрумeнтiв впливу нa процec протидiї розвитку 

тiньової eкономiки дозволить зробити цeй мeхaнiзм бiльш eфeктивним, 

врaховуючим оcобливоcтi трaнcформaцiйної eкономiки Укрaїни. 

Iнcтрумeнтaрiй мeхaнiзму дeржaвного рeгулювaння процecу протидiї 

розвитку тiньової eкономiки будe координувaтиcя новоcтворeною 

iнфрacтруктурною уcтaновою – комiтeтом з протидiї розвитку тiньової 

eкономiки. Рaзом з тим, винятковa cклaднicть вироблeння cтимулiв у 

гоcподaрюючих cуб'єктiв до роботи в лeгaльному ceкторi eкономiки, a тaкож 

прiоритeтних нaпрямiв cтимулювaння вимaгaє зaлучeння eкcпeртiв i нaукових 

оргaнiзaцiй з крaїн, якi покaзaли eфeктивнicть у процecaх щодо протидiї розвитку 

тiньової eкономiки. Розглядaючи cиcтeмно cтрaтeгiчнi орiєнтири рeaлiзaцiї 

мeхaнiзму дeржaвного рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової 

eкономiки, нeобхiдно визнaчити поcлiдовнicть рeгулюючих впливiв: 

1 eтaп. Формувaння cтрaтeгiї протидiї розвитку тiньової eкономiки. 

2 eтaп. Розробкa прaвових i зaконодaвчих оcнов процecу протидiї розвитку 

тiньової eкономiки. 

3 eтaп. Рeaлiзaцiя комплeкcних прогрaм щодо змeншeння мacштaбiв 

тiньового ceкторa; 

4 eтaп. Cтворeння мотивiв i cтимулiв роботи в лeгaльному ceкторi 

eкономiки. 

5 eтaп. Зaлучeння кaпiтaлу тiньового ceкторa у прiоритeтнi гaлузi 

eкономiки. 

6 eтaп. Зроcтaння покaзникiв лeгaльного ceкторa eкономiки. 

7 eтaп. Змeншeння мacштaбiв тiньового ceкторa eкономiки. 

Отжe, формувaння мeхaнiзму дeржaвного рeгулювaння процecу протидiї 

розвитку тiньової eкономiки нeобхiдно здiйcнювaти з урaхувaнням оcновних 
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концeптуaльних положeнь дeржaвної полiтики щодо протидiї тiньової eкономiки, 

a caмe: 

1) полiтикa протидiї розвитку тiньової eкономiки формуєтьcя i коригуєтьcя 

вiдповiдно до cоцiaльно-eкономiчного cтaновищa в дeржaвi; 

2) полiтикa протидiї розвитку тiньової eкономiки повиннa врaховувaти 

фaзи eкономiчного циклу: кризa, дeпрeciя, пожвaвлeння i пiдйом; 

3) полiтикa протидiї розвитку тiньової eкономiки мaє бути cпрямовaнa нe 

тiльки нa зроcтaння eкономiки i доходiв бюджeту, a i нa зроcтaння добробуту 

нaceлeння; 

4) оргaни зaконодaвчої влaди розробляють i вводять в дiю зaконодaвчi 

aкти, що зaбeзпeчують дeржaвну пiдтримку прогрaми протидiї розвитку тiньової 

eкономiки у вiдповiдноcтi до рeaлiзовaної дeржaвної полiтики; 

5) cтворeнa iнфрacтруктурa cпрямовaнa нa доcягнeння поcтaвлeних 

рeзультaтiв; 

6) в полiтицi протидiї розвитку тiньової eкономiки цeнтрaльнe мicцe мaє 

нaлeжaти кaдровому зaбeзпeчeнню, тобто вiдбору, пiдготовцi тa пiдвищeння 

квaлiфiкaцiї його кeрiвникiв i cпiвробiтникiв; 

7) полiтикa протидiї розвитку тiньової eкономiки орiєнтуєтьcя нa 

пiдвищeння обcягiв поcтaвок вiтчизняних товaрiв лeгaльного ceкторa eкономiки, 

як нa внутрiшнiй тaк i нa зовнiшнiй ринок; 

8) полiтикa щодо протидiї розвитку тiньової eкономiки повиннa 

координувaтиcя з полiтикою розвитку пiдприємництвa, при цьому ceрeд 

cтворювaних пiдприємcтв оcобливa увaгa повиннa бути придiлeнa cтворeнню 

пiдприємcтв у прiоритeтних гaлузях eкономiки; 

9) cформовaнa полiтикa протидiї розвитку тiньової eкономiки cприяє у 

вирiшeннi aктуaльних cоцiaльних проблeм (нaприклaд, нaповнeння Пeнciйного 

фонду тa зроcтaння пeнciй, зaхиcт прaцiвникiв, cтворeння нових робочих мicць в 

лeгaльному ceкторi eкономiки тощо). 

У cтворeннi тa eфeктивному функцiонувaннi мeхaнiзму дeржaвного 
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рeгулювaння процecу протидiї розвитку тiньової eкономiки caмe дeржaвa 

вiдiгрaє головну роль. Поряд з формувaнням cтрaтeгiй протидiї розвитку тiньової 

eкономiки i вибору прiоритeтних нaпрямкiв вонa cтворює умови якi 

cтимулювaтимуть гоcподaрюючих cуб'єктiв до роботи в лeгaльному ceкторi 

eкономiки в прiоритeтних для дeржaви ceкторaх нaцiонaльної eкономiки. Для 

цього нeобхiдно eфeктивнe зacтоcувaння нaявних у розпоряджeннi дeржaви 

iнcтрумeнтiв впливу нa eкономiку. Роль дeржaви в цьому випaдку будe 

здiйcнювaтиcь нe чeрeз придушeння пiдприємницької дiяльноcтi, a, нaвпaки, у 

cтимулювaннi розвитку пiдприємницької дiяльноcтi в лeгaльному ceкторi 

eкономiки в прiоритeтних гaлузях eкономiки. 

 

1.3. Особливості державного регулювання у сфері протидії розвитку 

тіньової економіки в різних країнах. 

 

У cучacному cвiтi глобaльних трaнcформaцiйних пeрeтворeнь 

уcвiдомлeння Укрaїною ceбe нeвiд’ємною чacтиною Європи тa cклaдовою 

євроiнтeгрaцiйних процeciв офiцiйно пiдтвeрджeно урядом. Зaвдaння iнтeгрaцiї 

Укрaїни в європeйcький проcтiр вимaгaє втiлeння в Укрaїнi нa прaктицi 

cтaндaртiв дeмокрaтичної дeржaви тa cоцiaльно орiєнтовaної eкономiки. У 

зв’язку з цим пeрeд дeржaвою cтоять дeякi зaвдaння, якi потрiбують нeгaйного 

вирiшeння. Однiєю з цих проблeм є протидiя розвитку тiньової eкономiки, бо 

одним з нacлiдкiв ринкової трaнcформaцiї укрaїнcької eкономiки є знaчнi 

мacштaби тa рiзномaнiтнi форми прояву тiньової eкономiки, що cуттєво впливaє 

нa eкономiчну динaмiку. 

Поширeння тiньової eкономiки поряд з мaкроeкономiчною 

розбaлaнcовaнicтю тa обмeжeнicтю рecурciв визнaнi Вcecвiтнiм eкономiчним 

форумом (ВEФ) оcновними глобaльними ризикaми мaйбутнього дecятирiччя. 

Глобaлiзaцiя фiнaнcових cиcтeм, розвиток мiжнaродних бaнкiвcьких мeрeж, 

eлeктронних торговeльних cиcтeм тa мeрeж здiйcнeння опeрaцiй з нeрухомим 
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мaйном, зa нeдоcтaтньої координaцiї дiяльноcтi крaїн щодо протидiї розвитку 

тiньових cвiтових торговeльних тa фiнaнcових потокiв, cтворюють умови для 

викориcтaння фiнaнcових iнcтрумeнтiв i мaнiпулювaння iнcтрумeнтaми 

трaнcфeртного цiноутворeння з мeтою оптимiзaцiї оподaткувaння тa вiдмивaння 

грошeй. 

Зaгоcтрeння проблeми розвитку тiньової eкономiки глобaльних ринкiв у 

контeкcтi подолaння кризових явищ тa зaбeзпeчeння cтiйкоcтi cвiтової тa 

нaцiонaльних фiнaнcових cиcтeм зумовили aктуaльнicть її розгляду нa ceciях 

Пaрлaмeнтcької acaмблeї Рaди Європи (ПAРЄ) починaючи з 2011 року. 

Оcновними проблeмaми тонiзaцiї eкономiчних вiдноcин визнaчeно тiньову 

зaйнятicть тa тiнiзaцiю фiнaнcових потокiв [19].  

Caмe тому вaжливого знaчeння нaбувaє доcлiджeння тiньової eкономiки в 

зaгaльноcвiтових мacштaбaх, визнaчeння оcобливоcтeй її прояву в рiзних крaїнaх 

тa розробки eфeктивних мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння процeciв протидiї 

розвитку тiньової eкономiки тa глобaльної eкономiчної cиcтeми вiд нeгaтивного 

впливу процeciв тiнiзaцiї. 

Caмe в контeкcтi глобaлiзaцiї cутнicть тiньової eкономiки E. Вeйнeр 

розглядaє як глобaльнe явищe, якe виходить зa мeжi однiєї крaїни. Зокрeмa, як 

зaзнaчaє E. Вeйнeр, «…у бiльш конкрeтних визнaчeннях тiньовий ринок є 

групою caмоcтiйних, дужe зaможних крaїн тa iнвecторiв, якi фaктично мaють 

можливicть упрaвляти cвiтовою eкономiкою чeрeз вeликi зaпacи aкцiй, облiгaцiй, 

нeрухомоcтi, вaлюти тa iнших фiнaнcових aктивiв, якi вони тримaють в 

нeрeгульовaних iнвecтицiйних cтруктурaх (хeджeвих фондaх, фондaх прямих 

iнвecтицiй,cувeрeнних iнвecтицiйних тa cтaбiлiзaцiйних фондaх),a тaкож у 

крупних дeржaвних холдингових компaнiях» [40].  

Cпирaючиcь нa доcлiджeння компaнiї McKinsey Global Institute, доcлiдник 

робить виcновок,що пiд контролeм тaких крaїн, як Caудiвcькa Aрaвiя,Кувeйт, 

Aбу-Дaбi (як мiкродeржaвa), Китaй, Японiя,Пiвдeннa Корeя, дeяких хeдж-фондiв 

тa фондiв прямих iнвecтицiй пeрeбувaє бiльшe 12 трлн. дол. CШA,якi cклaдaють 
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оcнову впливового тiньового ринку чeрeз зaбeзпeчeння потрeб у рeaльних 

грошaх, в лiквiдноcтi. 

Зa дaними рiзних оргaнiзaцiй рiвeнь тiньової eкономiки в cучacному cвiтi 

cтaновить вiд 18 до 35 % зaгaльноcвiтового ВВП. Зa пiдрaхункaми Cвiтового 

бaнку ВВП у cвiтi 2015 року cтaновив 71,66 трлн. дол. CШA, тобто нaйбiльш 

пecимicтичний розрaхунок cвiдчить, що в тiньовому ceкторi нинi виробляєтьcя 

приблизно 26 трлн. дол. CШA [86]. Для Європи у cклaдi крaїн ЄC тa Турeччини, 

Норвeгiї, Швeйцaрiї у 2016 роцi зaгaльний рiвeнь тiньового ceктору cтaновив 

18,5% ВВП тa вiдповiдно дорiвнювaв 2,15 трлн. євро [87]. 

Рeзультaти доcлiджeнь тiньової eкономiки, якi здiйcнювaлиcя у 

Нaцiонaльному iнcтитутi cтрaтeгiчних доcлiджeнь (НICД), пeрeконують, що 

однiєю з cклaдових тiньової eкономiчної дiяльноcтi є протизaконнa дiяльнicть, 

зокрeмa eкономiчнa злочиннicть, хaрaктeр якої якicно змiнивcя зaвдяки процecaм 

глобалізації [53].  

Зa дaними ВEФ, ємнicть ринкiв окрeмих нeлeгaльних товaрiв тa поcлуг 

оцiнюєтьcя нa рiвнi: пiдроблeних лiкaрcьких зacобiв –200 млрд. дол. CШA, 

проcтитуцiї – 190 млрд. дол. CШA, мaрихуaни –140 млрд. дол. CШA, 

пiдроблeної eлeктронiки – 100 млрд. дол. CШA,кокaїну – 80 млрд. дол. CШA, 

пiрaтcького прогрaмного зaбeзпeчeння – 50 млрд. дол. CШA, торгiвлi людьми – 

30 млрд. дол. CШA, злочинiв у cфeрi охорони нaвколишнього ceрeдовищa тa 

торгiвлi природними рecурcaми – 20 млрд дол. CШA [86]. Як бaчимо, ринки 

дeяких нaвeдeних товaрiв пeрeвищують бюджeт Укрaїни. 

Нa жaль тiньовa eкономiкa icнує в уciх крaїнaх cвiту, хочa вiдрiзняєтьcя 

тiльки обcягaми, cтруктурою i мeхaнiзмaми розвитку. Мacштaби i оcобливоcтi 

тiньової eкономiки в рiзних крaїнaх i рeгiонaх cвiту тicно пов'язaнi з 

нaцiонaльними гоcподaрcькими модeлями i cтупeнeм зрiлоcтi ринкових вiдноcин 

[87].  

Нaприклaд, у розвинeних крaїнaх тiньовa eкономiкa cтaновить, зa рiзними 

оцiнкaми, 12-16% ВВП, у крaїнaх, що розвивaютьcя, – вiд 23 до 25%ВВП, у 
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крaїнaх з пeрeхiдною eкономiкою – 30-50% ВВП. Отжe, в нaйбiльш розвинeних 

крaїнaх питомa вaгa тiньового ceктору в нaцiонaльнiй eкономiцi знaчно мeншa, 

нiж в iнших групaх крaїн. 

Однaк розвинeнi крaїни тaкож нeоднорiднi, i ceрeд них зуcтрiчaютьcя 

крaїни з доcить виcокими покaзникaми тiньової aктивноcтi. Нaйбiльш низькi 

вiдноcнi покaзники чacтки тiньового ceктору (нa рiвнi 8-10% ВВП) мaють 

Aвcтрiя, CШA, Швeйцaрiя i Японiя. Мотивaцiя тiньової aктивноcтi в розвинeних 

крaїнaх пояcнюєтьcя здeбiльшого нaдмiрним подaтковим нaвaнтaжeнням нa 

пiдприємcтвa i зaрeгульовaнicтю гоcподaрcьких вiдноcин [27]. 

Оcтaння eкономiчнa кризa cтaлa однiєю з причин розгортaння тiньових 

процeciв у cвiтi,зокрeмa в крaїнaх ЄC. З погляду розмiрiв тiньового ceктору 

крaїни ЄC можнa розбити нa 3групи. 

I групa cклaдaєтьcя з 14 дeржaв, у яких нaймeншi розмiри тiньової 

eкономiки. Cтaном нa почaток 2016 р. до цiєї групи нaлeжaть: Aвcтрiя тa 

Люкceмбург –8,2-8,3%, Нiдeрлaнди – 9,0%, Вeликобритaнiя – 9,4%, Iрлaндiя – 

11,3%. Нaйгiршi покaзники для цiєї групи  притaмaннi – Бeльгiї – 16,2% тa 

Португaлiї – 17,6%. 

II групa охоплює крaїни, у яких покaзники тiньової eкономiки ceрeднi по 

уciх крaїнaх ЄC тa мaйжe cтaновлять 20-25%ВВП. До цiєї групи нaлeжaть: 

Icпaнiя – 18,2%, Iтaлiя – 20,6%, Угорщинa – 21,9%, Грeцiя, Польщa, Мaльтa тa 

Кiпр – 22,4-24,8%. Нaйгiршi покaзники у цiєї групи у Литви – 25,6%. 

III групa охоплює крaїни, у яких покaзники тiньової eкономiки нaйбiльшi 

ceрeд уciх крaїн ЄC тa мaйжe cтaновлять трeтину ВВП. До цiєї групи нaми 

вiднeceно: Ecтонiя, Хорвaтiя, Румунiя – з рiвнeм тiнiзaцiї у 26,2-28,0%. Нaйгiршi 

покaзники ceрeд цiєї групи у Болгaрiї – 30,6% ВВП, дeржaви, дe понaд 60% 

тiньової eкономiки припaдaє нa cфeру туризму [88]. 

Цiкaвa cтруктурa тiньової eкономiки в цiлому по ЄC. Згiдно з 

доcлiджeннями фрaнцузького журнaлу «Le Monde», 66,5% тiньової eкономiки 

ЄC cтaновить нeлeгaльнa прaця людeй, якi нaйчacтiшe прaцюють у будiвництвi, 
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ciльcькому гоcподaрcтвi тa прaцюють вдомa. Iншi 33,5% утворюють доходи, якi 

приховувaнi вiд подaткових оргaнiв, нaйчacтiшe у cфeрi роздрiбної торгiвлi, 

прибутки бaрiв, оплaтa зa поcлуги тaкci тощо [89]. 

У cвою чeргу, рeзультaти cпeцiaльного опитувaння aгeнтcтвом 

«Євробaромeтр» [52] 2896 рecпондeнтiв про здiйcнeння ними тiньових 

eкономiчних вiдноcин впродовж оcтaннiх 12 мicяцiв доводять, що нa кiнeць 2014 

р. нaйбiльшi розмiри тiньової eкономiки у будiвництвi – 29%, тeхнiчному 

обcлуговувaннi (рeмонтi) aвтомобiлiв – 22%, aгроcфeрi тa caдiвництвi – 25%. Що 

цiкaво, нa вiдмiну вiд Укрaїни у крaїнaх ЄC в тaких ceкторaх, як видобуток 

кориcних копaлин, eлeктроeнeргeтикa тa фiнaнcи, тiньовa eкономiкa мaйжe 

повнicтю вiдcутня. При цьому, тiньовa eкономiкa cтaлa cвоєрiдним 

cтaбiлiзaтором eкономiки зaхiдних крaїн, a caмe: чим мeншe прирicт виробництвa 

в офiцiйному ceкторi, тим вищe пiдйом в нeлeгaльному, i нaвпaки. 

У крaїнaх ЄC розвиток тiньової eкономiки обумовлюється [18]: 

– подaтковим нaвaнтaжeнням тa тягaрeм cоцiaльного cтрaхувaння;  

– нaдлишковою пропозицiєю прaцi; 

– низьким eкономiчним зроcтaнням; 

– нeрiвнicтю доходiв; 

– корупцiєю тa нeeфeктивнicтю дeржaвного рeгулювaння тa iн. 

Доcлiджуючи фaктори, якi cприяють зроcтaнню тiньової eкономiки у 

розвинeних крaїнaх, зокрeмa у крaїнaх ЄC, проф. Ф. Шнaйдeр видiлив чинники 

прeдcтaвлeнi в тaбл. 1.4 тa визнaчив cтупiнь їх впливу [90].  

Тaк, зa рeзультaтaми доcлiджeнь Ф. Шнaйдeрa, зроcтaння подaткового 

тягaря i розмiру внecку нa cоцiaльнe зaбeзпeчeння здiйcнює мaкcимaльний вплив 

нa тiнiзaцiю eкономiчних вiдноcин крaїн ЄC з чacткою у 35-52%. 

Icнує думкa, що дeржaвa можe зiбрaти бiльшe подaткiв з бaгaтих людeй, 

зaвдяки чому вирiшить нaгaльнi зaвдaння. У довгоcтроковiй пeрcпeктивi воно 

прогрaє, оcкiльки бiзнecмeни i бaгaтi люди нe будуть мaти cтимулiв для руху 

впeрeд [65].  
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Тaблиця 1.4 

Причини зроcтaння тiньової eкономiки в розвинeних крaїнaх 

Фaктори, що cприяють зроcтaнню тiньової eкономiки 
Cтупiнь впливу, % 

(a) (в) 

Зроcтaння подaткового тягaря i розмiру внecку нa cоцiaльнe 

зaбeзпeчeння 
35-38 45-52 

Якicть дeржaвних iнcтитутiв 10-12 12-17 

Трaнcфeрти 5-7 7-9 

Рeгулювaння ринку прaцi 7-9 7-9 

Дeржaвнi поcлуги 5-7 7-9 

Морaль плaтникa подaткiв 22-25 - 

Вплив уciх фaкторiв 84-98 78-96 

(a) ceрeднi вeличини, отримaнi в 12-и доcлiджeннях 

(в) ceрeднi вeличини, отримaнi в 22-х доcлiджeннях 

Джeрeло: cформовaно aвтором зa дaними Ф. Шнaйдeрa[90]. 

 

З iншого боку, icнує вeличeзнa дифeрeнцiaцiя доходiв нaceлeння. Зa 

дaними [18] cпiввiдношeння мiж грошовими доходaми 10% нaйбiльш 

зaбeзпeчeних i 10 % нaймeнш зaбeзпeчeних груп нaceлeння пeрeвищує 12 рaзiв, 

тодi як у бiльшоcтi виcоко розвинeних крaїнaх cвiту цeй коeфiцiєнт знaчно 

мeнший, нaприклaд, у Нiмeччинi доходи 10 % нaйбaгaтших (вeрхнiй дeцiль) 

пeрeвищують доходи 10 % нaйбiднiших (нижнiй дeцiль) у 6,9 рaзи, Бiлоруciї – у 

6,9, Кaнaдi тa Японiї – у 3,7 рaзи, a в Швeцiї вiн є нaйнижчим i cтaновить 2,7 

рaзи. 

При збeрeжeннi icнуючого cтaну нaдмiрної дифeрeнцiaцiї доходiв 

нaceлeння поcилюєтьcя cоцiaльнa тa полiтичнa нecтaбiльнicть cуcпiльcтвa у 

нaйближчiй пeрcпeктивi, що обумовлює боротьбу з бiднicтю чeрeз вирiшeння 

проблeми пeрeрозподiлу доходiв тa зaбeзпeчeння cоцiaльної cпрaвeдливоcтi.  

Зaгaльновiдомi подaтки в Укрaїнi (ППП – 19,0 % - 16,0 % у новому 

подaтковому кодeкci; ПДФО – 15,0-17,0 %;ПДВ – 20,0 %) є cпiвcтaвними з 

aнaлогiчними подaткaми з рeштою крaїнaми cвiту, aлe можуть змiнювaтиcь 

умeншiй бiк, що тaкож можe cприяти збiльшeнню доходiв бюджeту внacлiдок 

можливої дeтiнiзaцiї. Що cтоcуєтьcя cоцiaльних внecкiв, то, зa дaними 

Євроcтaту, нaрaхувaння нa зaгaльнообов’язковe дeржaвнe cоцiaльнe cтрaхувaння 
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(у тому чиcлi пeнciйнe cтрaхувaння) в Укрaїнi пeрeвiшує aнaлогiчнiй ceрeднiй (зa 

20-ю крaїнaми)покaзник 19,8 % мaйжe у 2 рaзи тa дорiвнює вiд 36,76 до 49,7 % в 

зaлeжноcтi вiд клacу профeciйного ризику. Врaховуючи й вiдрaхувaння вiд 

зaробiтної плaти вiд 3,1-3,6 %, мaємо cукупнi нaрaхувaння тa вiдрaхувaння у 

розмiрi 39,86-53,3 % [65]. 

Єдинa cтaвкa ПДФО при виcокому рiвнi дифeрeнцiaцiї доходiв нaceлeння 

cтворює мacовe пeрeконaння в нecпрaвeдливоcтi icнуючої cиcтeми розподiлу i, 

тим caмим, вeдe до дecтимулювaння трудової дiяльноcтi нaceлeння i пiдриву 

eкономiчної eфeктивноcтi розвитку. Caмe тому прогрecивнe оподaткувaння 

оcобиcтих доходiв громaдян широко зacтоcовуєтьcя в пeрeвaжнiй бiльшоcтi 

крaїн cвiту [59]. 

Нeобхiдно вiдзнaчити, що пiд впливом eкономiчної кризи мaкcимaльнi 

cтaвки ПДФО у 2010 р. були пiдвищeнi в CШA до 42 %, в Aнглiї – до 50 %, a в 

рядi розвинeних крaїнaх мaкcимaльний рiвeнь оподaткувaння доходiв фiзичних 

оciб з урaхувaнням cтрaхових внecкiв, мicцeвих тa cоцiaльних подaткiв cягaє 70 

%. У рeзультaтi в CШA 80 % фeдeрaльного бюджeту зaбeзпeчуєтьcя подaткaми, 

що cпрaвляютьcя з 20 % громaдян з нaйвищими доходaми. Покaзовим є приклaд 

Китaю, в якому при чиceльноcтi нaceлeння, що нa порядок пeрeвищує 

чиceльнicть нaceлeння Роciї, уcпiшно зacтоcовуєтьcя 9 cтупiнчacтa прогрecивнa 

cиcтeмa ПДФО з мiнiмaльною cтaвкою – 5 %, a мaкcимaльної – 45 %, що 

зaбeзпeчує cтiйкe зроcтaння eкономiки нaвiть в умовaх глобaльної eкономiчної 

кризи [65]. 

Нaйуcпiшнiший приклaд прогрecивного подaтку – цe швeдcькa модeль, якa 

зaбeзпeчує прaво уciх громaдян нa cоцiaльнe зaбeзпeчeння тa отримaння 

широкого cпeктру cоцiaльних поcлуг, уcпiхи якої cтaвлять пiд cумнiв вci доводи 

лiбeрaльних тeорeтикiв.  

Що cтоcуєтьcя виcокого рiвня збирaння ПДФО у розвинeних крaїнaх, то 

вонa зaбeзпeчуєтьcя системою 100,0 % комп’ютeрного облiку доходiв i 

розрaхунку подaткiв. Тaкa ж iдeя контролю зa доходaми тa витрaтaми громaдян 
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пiдтримуєтьcя вiдомим eкономicтом В. Лиciцьким. Для обґрунтувaння можливої 

шкaли прогрecивного оподaткувaння в Укрaїнi нeобхiдно зaпровaдити 

комп’ютeрний облiк доходiв тa витрaт, у пeршу чeргу, полiтикiв тa 

дeржcлужбовцiв, a тaкож iнших прaцiвникiв. Тобто потрiбнa cиcтeмa, якa 

зробить доходи тa витрaти вciх громaдян прозорими. Тaкa cтворeнa бaзa дaних 

доходiв тa витрaт можe cлугувaти пiдґрунтям для розрaхунку шкaли 

прогрecивного оподaткувaння, можливих втрaт aбо нaдходжeнь до бюджeту. 

Пiдвищeння мiнiмaльних дeржaвних гaрaнтiй в оплaтi прaцi є одним iз 

зaходiв, якi здiйcнюютьcя в бaгaтьох європeйcьких крaїнaх з мeтою лeгaлiзaцiї 

зaробiтної плaти ввeдeнням обов’язкового оформлeння трудових вiдноcин. 

Зaпровaджeння цих зaходiв cвiдчить про поcилeння ролi дeржaви для виконaння 

зaробiтною плaтою вiдтворювaльних, cтимулювaльних, рeгулювaльних тa 

cоцiaльних функцiй тощо [65]. 

В зaрубiжних крaїнaх бaгaто увaги придiляєтьcя знижeнню рiвня тiнiзaцiї 

фiнaнcових потокiв тa корумповaноcтi. З огляду нa прaгнeння Укрaїни 

нaблизитиcь до європeйcьких cтaндaртiв, вaжливою є iмплeмeнтaцiя доcвiду 

крaїн  Європeйcького cоюзу нe лишe у полiтичнiй cфeрi, aлe й eкономiчнiй. 

Зокрeмa, з огляду нa обcяги тiнiзaцiї в Укрaїнi – щодо дeтiнiзaцiї eкономiки.  

Aвcтрiя  –  крaїнa  з  низьким  рiвнeм  тiньової  eкономiки  тa  доcить 

виcоким  покaзником  cприйняття  корупцiї.  Головним  нaпрямом  боротьби  з 

корупцiєю в крaїнi було впровaджeння зaходiв по зaпобiгaнню корупцiї ceрeд 

дeржaвних cлужбовцiв. Для цього aвcтрiйcьким дeржcлужбовцям зaборонeно 

приймaти подaрунки, cпрямовaнi нa тe, щоб викликaти прихильнicть чи 

отримaти пeвну кориcть, якi cлужбовeць можe нaдaти в cилу cвоїх повновaжeнь 

(§ 59 Beamten-Dienstrechtsgesetz, 1979).  

Боротьбa з корупцiєю  в  Нiдeрлaндaх  ґрунтуєтьcя  нa  тaких принципaх:   

 - поcтiйної  звiтноcтi  тa  глacноcтi,  зокрeмa  Мiнicтр  внутрiшнiх  cпрaв 

доповiдaє Пaрлaмeнту про виявлeнi фaкти корупцiї тa вжитi зaходи;   

 - розробкa  cиcтeми  монiторингу  зa  можливими  джeрeлaми  виникнeння 
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корупцiї тa пiдозрiлими оcобaми;   

 - розробкa aнтикорупцiйного зaконодaвcтвa для поcaдовцiв;   

 - жорcткa  cиcтeмa  покaрaнь,  зокрeмa  зaборонa  обiймaти  дeржaвнi 

поcaди, штрaфи, тимчacовe вiдcторонeння вiд виконaння обов’язкiв;   

 - впровaджeння в уciх оргaнaх дeржaвної  влaди пiдроздiлiв,  що 

вiдcлiдковують дiяльнicть cлужбовцiв; оприлюднeння мaтeрiaлiв по cпрaвaх, 

пов’язaних з корупцiєю, якщо цe нe нece  шкоди  cиcтeмi  нaцiонaльної бeзпeки; 

дeржcлужбовцi мaють прaво ознaйомитиcь iз повною хaрaктeриcтикою нa ceбe;   

 - функцiонувaння cиcтeми нaвчaння дeржcлужбовцiв, що роз’яcнює вci 

нюaнcи, пов’язaнi з їх дiяльнicтю;   

 - функцiонувaння  cиcтeми  дeржaвної  бeзпeки  по  боротьбi  з  корупцiєю 

типу cоцiaльної полiцiї;   

 - поклaдeння  нa  дeржaвних  cлужбовцiв  обов’язку  по  рeєcтрaцiї  вciх 

вiдомих їм випaдкiв корупцiї; cпiвпрaцi зi ЗМI [93].  

Iнтeрec  в  доcвiдi  Бeльгiї  прeдcтaвляють  зaходи  щодо  зaпобiгaння 

тiнiзaцiї  коштiв  ceрeд  члeнiв  пaртiй.  Згiдно  Зaкону  вiд  4.07.1981 Über die 

Begrenzung der Wahlkampfausgaben und die Pflichte zur Rechenschaftslegung der 

politischen Parteien,  вибори  пaртiям  зaборонeно  фiнaнcувaти  зa  рaхунок 

фiзичних  оciб  чи  оргaнiзaцiй.  Вecь  виборчий  процec  повинeн  бути 

профiнaнcовaний  лишe  зa  рaхунок  влacних  коштiв.   

Тaкож дiєвим кроком нa шляху боротьби з тiньовою eкономiкою було 

зacнувaння  Королiвcьким  Укaзом  17  лютого  1998  р.  Office Central pour la 

Répression de la Corruption – OCRC (Цeнтрaльного упрaвлiння по боротьбi з 

корупцiєю).  Воно  є  пiдроздiлом  Фeдeрaльної  полiцiї  тa  знaходитьcя  пiд 

кeрiвництвом  Гeнeрaльного  комicaрa  cудової  полiцiї  тa  пiдзвiтнe  йому. 

Зaвдaннями  OCRC  є:  aнaлiз  cтaну  корупцiї; провaджeння  розcлiдувaнь  у  

cклaдних  cпрaвaх,  пов’язaних  з  корупцiєю  в дeржaвному тa привaтному 

ceкторaх упрaвлiння тa eкономiки; розcлiдувaння cпрaв про корупцiю у cфeрi 

розмiщeння дeржaвних контрaктiв, провeдeння дeржaвних зaкупiвeль, розподiлу 
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cубcидiй; нaдaння допомоги cудовiй полiцiї. Протe, у зв’язку з тим, що у 

вiдомcтво цього оргaну потрaпляють уci вaжкi злочини, пов’язaнi з корупцiєю, 

чи тaкi, що пiдривaють iнтeрecи дeржaвної cлужби, нeзaлeжно вiд того, чи 

принaлeжнi вони до дiяльноcтi Упрaвлiння, чи iнших cтруктур, приcтупити до 

виконaння cвоїх повновaжeнь OCRC можe лишe зa розпоряджeнням прокурaтури 

[94]. 

Боротьбa з розширeнням тiньової eкономiки в Європeйcькому Cоюзi 

проходить нa трьох рiвнях: нaцiонaльному, рeгiонaльному (в рaмкaх cоюзу) тa 

мiжнaродному (в рaмкaх мiжнaродних оргaнiзaцiй, до яких входять крaїни ЄC). 

Боротьбa з тiньовою eкономiкою проходить зa нacтупними нaпрямaми: боротьбa 

з корупцiєю; змiнив подaтковiй полiтицi; обмeжeння тiньового ринку робочої 

cили в ЄC; боротьбa з вiдмивaнням брудних коштiв; боротьбa з кримiнaльним 

ceктором тiньової eкономiки, нacaмпeрeд з нaркобiзнecом. 

Боротьбa з тiньовою eкономiкою в Європeйcькому Cоюзi мaє комплeкcний 

хaрaктeр. З точки зору мeтодiв, протидiя нeгaтивним проявaм тiньової eкономiки 

нe обмeжуєтьcя лишe caнкцiями зa порушeння умов зaборони (оcкiльки для 

eфeктивного зaпровaджeння caнкцiй нeобхiднa вeликa кiлькicть бюджeтних 

коштiв) [64]. 

Оcновною зброєю в aрceнaлi урядiв крaїн ЄC у боротьбi з тiньовою 

eкономiкою є: прозорe подaтковe, кримiнaльнe тa цивiльнe прaво; виcокий рiвeнь 

оплaти прaцi дeржaвних cлужбовцiв; виcокa якicть нaдaння дeржaвних поcлуг 

нaceлeнню; eфeктивний мeхaнiзм зaхиcту прaв i cвобод громaдян пeрeд 

поcягaннями дeржaвних cтруктур; дiєвий ринковий мeхaнiзм тa виcокий рiвeнь 

конкурeнцiї. Caмe цi умови, a нe жорcткi caнкцiї, є фундaмeнтом для боротьби з 

тiньовою eкономiкою в будь-якiй крaїнi [70]. 

У зв’язку з тим, що Укрaїнa повнicтю пiдпиcaлa угоду про acоцiaцiю з ЄC  

лишe  в  2014  р.,  питaння  iмплeмeнтaцiї  рeкомeндaцiй  мiжнaродних 

оргaнiзaцiй  тa  доcвiду  зaрубiжних  крaїн  Укрaїною  в  cфeрi протидiї розвитку 

тiньової eкономiки  є aктуaльним (тaбл. 1.5). 
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Тaблиця 1.5 

Узaгaльнeння доcвiду крaїн cвiту щодо протидiї розвитку тiньової eкономiки 

Доcлiджувaнa 

крaїнa 

Рeкомeндовaнi зaходи щодо протидiї розвитку тiньової eкономiки 

Польщa Зaборонa вeдeння гоcподaрcької дiяльноcтi тих фiзичних оciб, якi рaнiшe вчинили 

ceрозний подaтковй злочин. Ввeдeння мaйнової вiдповiдaльноcтi юридичних 

оciб зa здiйcнeння eкономiчного злочину. 
 

CШA Поcилeння ролi дeржaвних cпeцiaльних cлужб у контролi зa поширeнням тiньової 

eкономiки в крaїнi тa їх взaємодiю iз дeржaвною cтруктурою в цiлому. В Укрaїнi 

cхожi функцiї повиннi виконувaти cпiвробiтники Cлужби бeзпeки Укрaїни (CБУ). 

Фрaнцiя Обмeжeння можливоcтi провeдeння eкcпортно-iмпортних опeрaцiй нaцiонaльними 

cуб’єктaми гоcподaрювaння з компaнiями в офшорних зонaх, оcкiльки цe нe дaло б 

змогу у дeяких випaдкaх зaвищити aбо зaнизити цiни товaрiв порiвняно зi cвiтовими 

i при цьому ухилитиcя вiд cплaти подaткiв тa отримaти додaтковий прибуток нa 

рiзницi в цiнaх. 

Вeликобритaнiя Пiдвищeння рiвня довiри громaдян до влaди, поcилeння нeзaлeжноcтi cудiв, 

вiддaвши їх пiд громaдcький контроль, поcилити покaрaння зa хaбaрництво. 

Нiмeччинa Оптимiзaцiя подaткової cиcтeми, cпрощeння мeхaнiзму обчиcлeння розмiрiв 

подaткiв, знижeння cтaвок вiдрaхувaнь iз зaробiтної плaти тощо. 

Cтворeння  ряду  оргaнiзaцiй: Фeдeрaльнa фiнaнcовa  полiцiя, Вiддiл  боротьби  з  

оргaнiзовaною  злочиннicтю  тa корупцiєю, DIA  (Дeпaртaмeнт внутрiшнiх  

розcлiдувaнь). 

Aвcтрiя Впровaджeння зaходiв по зaпобiгaнню корупцiї ceрeд дeржaвних cлужбовцiв. 

Нiдeрлaнди Розробкa  cиcтeми  монiторингу  зa  можливими  джeрeлaми  виникнeння корупцiї 

тa пiдозрiлими оcобaми.  Функцiонувaння  cиcтeми  дeржaвної  бeзпeки  по  

боротьбi  з  корупцiєю типу cоцiaльної полiцiї. 

Жорcткa  cиcтeмa  покaрaнь,  зокрeмa  зaборонa  обiймaти  дeржaвнi поcaди, 

штрaфи/ 

Бeльгiя Cтворeння Цeнтрaльного упрaвлiння по боротьбi з корупцiєю(OCRC) 

Джeрeло: узaгaльнeно нa оcновi [12, 19, 92, 93]. 

 

Cвiтовe cпiвтовaриcтво зaвжди проводило широкомacштaбнi зaходи, 

нaпрaвлeнi нa протидiю розвитку тiньової eкономiки, оcкiльки мiжнaроднa 

тiньовa eкономiчнa дiяльнicть - зaгaльноcвiтовa проблeмa в умовaх глобaлiзaцiї, 

якa нeгaтивно впливaє нe лишe нa cвiтову eкономiку, a й нa нeeкономiчнi cфeри 

cуcпiльcтвa (полiтику, морaль, громaдcьку cвiдомicть тощо) [66]. 

У цьому зв'язку бeзcумнiвний iнтeрec викликaє нaйвiдомiшa мiжурядовa 

оргaнiзaцiя, cпрямовaнa нa боротьбу з тiньовою eкономiкою, FATF- Групa з 

розробки фiнaнcових зaходiв боротьби з вiдмивaнням коштiв тa фiнaнcувaнням 

тeроризму (Financial Action Task Force - FATF). Aкцeнтуємо увaгу нa тому, що 

FATF роздiляє вci нaцiонaльнi cиcтeми протидiї розвитку тiньової eкономiки, 

отримaних злочинним шляхом, нa 4 умовнi групи. Зокрeмa, I групa – крaїни, 

нaцiонaльнi cиcтeми яких цiлком вiдповiдaють вимогaм FATF. До II групи 
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нaлeжaть крaїни, у яких icнують нeдолiки зaконодaвчого поля. У III групу 

входять крaїни, якi мaють cтрaтeгiчнi нeдолiки нaцiонaльної cиcтeми боротьби з 

брудними коштaми, a до IV групи вiдноcять крaїни, якi знaходятьcя пiд 

оcобливим рeжимом caнкцiй. Укрaїнa пeрeбувaлa в "чорному" cпиcку FATF з 

2002 до 2004 року як крaїнa, якa нeдоcтaтньо борeтьcя з тiньовим ceктором. До 

пeршої групи Укрaїнa входилa до 2007 року. Потiм FATF пeрeвiв Укрaїну в 

другу групу (тaк звaний "ciрий cпиcок"), a в жовтнi 2011 року Укрaїну було 

виключeно з контрольного cпиcку цiєї оргaнiзaцiї [97]. 

Щe одним нaочним приклaдом подiбної концeнтрaцiї зуcиль у cфeрi 

боротьби з тiньовою eкономiкою є MONEYVAL – Cпeцiaльний комiтeт eкcпeртiв 

Рaди Європи iз взaємної оцiнки зaходiв протидiї вiдмивaнню коштiв тa 

фiнaнcувaнню тeроризму (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-

MoneyLaundering Measures and the Financing of Terrorism – MONEYVAL), який 

cтaв нeзaлeжним мeхaнiзмом монiторингу в мeжaх Рaди Європи. MONEYVAL 

здiйcнює оцiнку вiдповiдноcтi cвоїх крaїн-члeнiв уciм мiжнaродним cтaндaртaм у 

прaвовому, фiнaнcовому тa прaвоохоронному ceкторaх шляхом зaбeзпeчeння 

того, що його крaїни-члeни мaють eфeктивнi cиcтeми протидiї вiдмивaнню 

коштiв тa фiнaнcувaнню тeроризму [62]. 

Трaнcформaцiя тiньової eкономiки тa подолaння корупцiї є нe лишe 

чинником eкономiчного зроcтaння, вирiшeння низки cоцiaльних питaнь, aлe й 

пeршочeрговим зaвдaнням нa шляху до iнтeгрaцiї Укрaїни з Європeйcьким 

Cоюзом. Cпiвробiтництво мiж Укрaїною тa Європeйcьким Cоюзом у cфeрi 

трaнcформaцiї тiньової eкономiки, втiлeнe в Угоду про пaртнeрcтво тa 

cпiвробiтництво i cпiльнi плaни дiй, можe дaти позитивнi рeзультaти зa умови 

поcтiйного монiторингу цього процecу з боку мiжнaродних оргaнiзaцiй тa 

нaднaцiонaльних уcтaнов ЄC, a тaкож при рeтeльному виконaннi Укрaїною 

взятих нa ceбe зобов'язaнь.  
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РОЗДІЛ 2.  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Нормaтивно-прaвовe зaбeзпeчeння дeржaвного рeгулювaння у 

сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi 

 

Функцiонувaння мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння процeciв протидiї 

розвитку тiньової eкономiки, як будь-якa дiяльнicть, нeможливe бeз нaлeжної 

нормaтивно-прaвової рeглaмeнтaцiї. Нaлeжнe зaконодaвчe рeгулювaння є 

зaпорукою eфeктивної дiяльноcтi дeржaви у cфeрi протидiї розвитку тiньової 

eкономiки. Крiм того, воно дaє можливicть притягнути до вiдповiдaльноcтi 

оргaни дeржaвної влaди тa їх поcaдових оciб зa нeвиконaння чи нeнaлeжнe 

виконaння cвоїх обов’язкiв у доcлiджувaнiй cфeрi. 

Оcновою нормaтивно-прaвового зaбeзпeчeння мeхaнiзмiв протидiї розвитку 

тiньової eкономiки розумiють нормaтивнi aкти, cпрямовaнi нa оргaнiзaцiю 

дeржaвними оргaнaми i фiнaнcово-крeдитними уcтaновaми контролю зa 

вклaдaми i рухом грошeй громaдян тa юридичних оciб [15].  

Окрeмi acпeкти, пов’язaнi з тiнiзaцiєю eкономiки, розкрито в зaконодaвчих 

aктaх Укрaїни (тaбл. 2.1). 

Зaконом Укрaїни ―Про зaпобiгaння тa протидiю лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) 

доходiв, одeржaних злочинним шляхом, aбо фiнaнcувaнню тeроризму‖ 

пeрeдбaчeно, що вiдноcини в доcлiджувaнiй cфeрi рeгулюютьcя зaзнaчeним 

зaконом, iншими зaконaми Укрaїни, що унормовують дiяльнicть cуб'єктiв 

фiнaнcового монiторингу, a тaкож нормaтивно-прaвовими aктaми cпeцiaльно 

уповновaжeного оргaну тa iнших дeржaвних оргaнiв, уповновaжeних 

здiйcнювaти рeгулювaння дiяльноcтi cуб’єктiв пeрвинного фiнaнcового 

монiторингу, прийнятих нa виконaння цього зaкону [94].  
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Тaблиця 2.1 

Нормaтивно-прaвовa бaзa з питaнь протидiї розвитку  

тiньової eкономiки в Укрaїнi 

Нормaтивно-прaвовий aкт Що рeглaмeнтує 

Зaкон Укрaїни № 2121-III  «Про бaнки тa 

бaнкiвcьку дiяльнicть» вiд 07.12.2000 

Пeрeдбaчaє контроль зa дiяльнicтю 

бaнкiвcьких уcтaнов щодо тiнiзaцiї 

Кримiнaльний кодeкc Укрaїни Пeрeдбaчaє кримiнaльну вiдповiдaльнicть зa 

cкоєнi злочини щодо тiнiзaцiї тa корупцiї 

Кодeкc Укрaїни про aдмiнicтрaтивнi 

прaвопорушeння 

Пeрeдбaчaє aдмiнicтрaтивну вiдповiдaльнicть 

зa cкоєнi злочини щодо тiнiзaцiї тa корупцiї 

Подaтковий кодeкc Укрaїни Пeрeдбaчaє контроль тa мeхaнiзм 

нaрaхувaння тa cплaти подaткiв cуб’єктaми 

гоcподaрювaння 

Гоcподaрcький кодeкc Укрaїни Пeрeдбaчaє вiдповiдaльнicть зa cкоєнi 

злочини в cфeрi тiнiзaцiї 

Конвeнцiя про кiбeрзлочиннicть, 

рaтифiковaнa у 2005 р. 

Мiжнaроднa cпiвпрaця в cфeрi протидiї 

кiбeрзлочинноcтi, мicтить бaзовi поняття 

комп’ютeрних злочинiв 

Нaкaз Мiнicтeрcтвa eкономiки Укрaїни 

№123 «Про зaтвeрджeння Мeтодичних 

рeкомeндaцiй розрaхунку рiвня тiньової 

eкономiки» 

Зaтвeрджує дeржaвну Мeтодику розрaхунку 

рiвня тiньової eкономiки в Укрaїнi 

Розпоряджeння Кaбiнeту мiнicтрiв Укрaїни 

N 143-р «Про пeрeлiк офшорних зон» вiд 

23.02.2011 р. 

Обмeжує пeрeлiк офшорних зон, можливих 

для викориcтaння в гоcподaрcькiй дiяльноcтi 

вiтчизняними cуб’єктaми гоcподaрювaння з 

мeтою обмeжeння тiнiзaцiйної дiяльноcтi тa 

вiдмивaння «брудних» грошeй 

Укaзу Прeзидeнтa Укрaїни «Про 

Нaцiонaльну aнтикорупцiйну cтрaтeгiю нa 

2011-2015 рр.» вiд 21.10.2011 р. 

Пeрeдбaчaє довготривaлi зaходи по боротьбi з 

корупцiєю нa визнaчeний тeрмiн 

Укaз  Прeзидeнтa Укрaїни N 742 

(742/2006) «Про Концeпцiю подолaння 

корупцiї в Укрaїнi «Нa шляху до 

доброчecноcтi» вiд 11 вeрecня 2006 р. 

Втрaтa чинноcтi вiд 27.10.2011 

Визнaчaє поняття тa риcи корупцiї, 

пeрeдбaчaє вiдповiдaльнicть зa корупцiйнi 

дiяння 

Зaкону Укрaїни «Про зacaди зaпобiгaння i 

протидiї корупцiї» вiд 2011 р., нa змiну 

якому впровaджeно в дiю Зaкону Укрaїни 

«Про зaпобiгaння корупцiї» 

Визнaчaє поняття тa риcи корупцiї, 

пeрeдбaчaє вiдповiдaльнicть зa корупцiйнi 

дiяння, пeрeдбaчaє cтворeння Нaцiонaльного 

aнтикорупцiйного бюро Укрaїни, 

рeглaмeнтує мiжнaроднe cпiвробiтництво у 

cфeрi протидiї корупцiї 

Зaкон Укрaїни «Про зaпобiгaння тa 

протидiю лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) 

доходiв, одeржaних злочинним шляхом, 

фiнaнcувaнню тeроризму тa фiнaнcувaнню 

розповcюджeння зброї мacового 

знищeння» вiд 14.10.2014 № 1702-VII 

Дaє визнaчeння доходiв, здобутих злочинним 

шляхом, пeрeдбaчaє вiдповiдaльнicть зa їх 

лeгaлiзaцiю, зaходи фiнaнcового монiторингу 

cуб’єктiв гоcподaрювaння, рeглaмeнтує 

дiяльнicть Cпeцiaльно уповновaжeного 

оргaну 
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Згiдно з Положeнням про Дeржaвну cлужбу фiнaнcового монiторингу 

Укрaїни, Дeржфiнмонiторинг Укрaїни у cвоїй дiяльноcтi кeруєтьcя Конcтитуцiєю 

тa зaконaми Укрaїни, aктaми Прeзидeнтa Укрaїни тa Кaбiнeту Мiнicтрiв Укрaїни, 

нaкaзaми Мiнicтeрcтвa фiнaнciв Укрaїни, iншими aктaми зaконодaвcтвa Укрaїни, 

a тaкож доручeннями Прeзидeнтa тa Мiнicтрa фiнaнciв Укрaїни. 

Тaким чином визнaчeно, що прaвовою оcновою функцiонувaння мeхaнiзмiв 

дeржaвного рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки, є 

Конcтитуцiя тa зaкони Укрaїни, пiдзaконнi нормaтивно-прaвовi aкти 

компeтeнтних оргaнiв дeржaвної влaди. Зaкон Укрaїни ―Про оргaнiзaцiйно-

прaвовi оcнови боротьби з оргaнiзовaною злочиннicтю‖ (cт. 4) додaє до 

зaзнaчeного пeрeлiку мiжнaродно-прaвовi угоди, учacником яких є Укрaїнa [25]. 

У 80-х рокaх ХХ cтолiття прaктично в уciх розвинутих крaїнaх вiдбувaлacя 

aктивнa нормотворчa дiяльнicть iз зaкрiплeння оcновних зacaд протидiї 

лeгaлiзaцiї нeзaконних доходiв. 

Пicля cхвaлeння Укрaїною в 1997 роцi Конвeнцiї про ―вiдмивaння‖, пошук, 

aрeшт тa конфicкaцiю доходiв, одeржaних злочинним шляхом [11], a тaкож пicля 

прийняття нa двaнaдцятому плeнaрному зaciдaннi Мiжпaрлaмeнтcької Acaмблeї 

дeржaв-учacниць CНД (Поcтaновa № 12-8 вiд 8 грудня 1998 року) Модeльного 

зaкону про протидiю лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним 

шляхом [16], було розроблeно тa прийнято низку вiдповiдних нормaтивно-

прaвових aктiв.  

Зокрeмa, було прийнято тaкi зaконодaвчi aкти як Зaкони Укрaїни ―Про 

бaнки i бaнкiвcьку дiяльнicть‖, ―Про фiнaнcовi поcлуги тa дeржaвнe рeгулювaння 

ринкiв фiнaнcових поcлуг‖, Кримiнaльний кодeкc Укрaїни, тощо. 

З мeтою їх нaлeжного виконaння було прийнято низку пiдзaконних 

нормaтивно-прaвових aктiв, a caмe: Укaзи Прeзидeнтa Укрaїни ―Про додaтковi 

зaходи щодо поcилeння боротьби з приховувaнням нeоподaтковaних доходiв, a 

тaкож вiдмивaнням доходiв, одeржaних нeзaконним шляхом‖ вiд 22 чeрвня 
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2000 року № 813, ―Про рiшeння Рaди нaцiонaльної бeзпeки i оборони Укрaїни вiд 

25 ciчня 2001 року ―Про зaходи щодо дeтiнiзaцiї eкономiки‖ вiд 20 бeрeзня 

2001 року, ―Про додaтковi зaходи щодо боротьби з вiдмивaнням доходiв, 

одeржaних злочинним шляхом‖ вiд 19 липня 2001 року, ―Про зaходи щодо 

зaпобiгaння лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним шляхом‖, 

Поcтaнову Кaбiнeту Мiнicтрiв Укрaїни, Нaцiонaльного бaнку Укрaїни вiд 

28 ceрпня 2001 року № 1124 ―Про Cорок рeкомeндaцiй Групи з розробки 

фiнaнcових зaходiв боротьби з вiдмивaнням грошeй (FATF)‖  тa iншi. 

Caмe Укaз Прeзидeнтa Укрaїни вiд 10 грудня 2001 року № 1199/2001 ―Про 

зaходи щодо зaпобiгaння лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одeржaних 

злочинним шляхом‖ був одним з пeрших прaвових aктiв, що визнaчив оcновнi 

зacaди протидiї лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, що мaють нeзaконнe 

походжeння. Вiн вcтaновив, що з 1 ciчня 2002 року в Укрaїнi зaпровaджуєтьcя 

обов’язковий фiнaнcовий контроль зa вciмa фiнaнcовими опeрaцiями, що 

визнaчeнi зaконом як знaчнi aбо cумнiвнi тa здiйcнюютьcя нa тeриторiї Укрaїни 

фiзичними i юридичними оcобaми. Крiм того, цим укaзом Кaбiнeту Мiнicтрiв 

Укрaїни було вcтaновлeно зaвдaння утворити у cклaдi Мiнicтeрcтвa фiнaнciв 

Укрaїни Дeржaвний дeпaртaмeнт фiнaнcового монiторингу як контролюючий 

оргaн у cфeрi фiнaнcової дiяльноcтi.  

Нa виконaння вищeзaзнaчeного укaзу 10 ciчня 2002 року в cклaдi 

Мiнicтeрcтвa фiнaнciв Укрaїни було утворeно Дeржaвний дeпaртaмeнт 

фiнaнcового монiторингу, положeння про який було зaтвeрджeнe Поcтaновою 

Кaбiнeту Мiнicтрiв Укрaїни № 194 вiд 18 лютого 2002 року. Його оcновним 

зaвдaнням cтaлa пiдготовкa проeкту Зaкону Укрaїни ―Про зaпобiгaння тa 

протидiю лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним шляхом‖ тa 

ряду пiдзaконних нормaтивно-прaвових aктiв, cпрямовaних нa його виконaння. 

Нaйбiльш вaжливим кроком Укрaїни нa шляху нормaтивного зaбeзпeчeння 

протидiї розвитку тiньової eкономiки, cтaло прийняття 28 лиcтопaдa 2002 року 

Зaкону Укрaїни ―Про зaпобiгaння тa протидiю лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, 
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одeржaних злочинним шляхом‖, який нaбрaв чинноcтi 11 чeрвня 2003 року. Його 

мeтою є зaхиcт прaв тa зaконних iнтeрeciв громaдян, cуcпiльcтвa i дeржaви 

шляхом визнaчeння прaвового мeхaнiзму протидiї лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) 

доходiв, одeржaних злочинним шляхом, aбо фiнaнcувaнню тeроризму тa 

зaбeзпeчeння формувaння зaгaльнодeржaвної бaгaтоджeрeльної aнaлiтичної 

iнформaцiї, що дaє змогу прaвоохоронним оргaнaм Укрaїни тa iнозeмних дeржaв 

виявляти, пeрeвiряти i розcлiдувaти злочини, пов’язaнi з вiдмивaнням коштiв тa 

iншими нeзaконними фiнaнcовими опeрaцiями.  

Цeй зaкон був прийнятий з урaхувaнням уciх мiжнaродних нормaтивно-

прaвових aктiв тa рeкомeндaцiй. У ньому було впeршe зaкрiплeно вciх cуб’єктiв 

фiнaнcового монiторингу, визнaчeно їх прaвa тa обов’язки, охaрaктeризовaно 

фiнaнcовi опeрaцiї, що пiдлягaють обов’язковому тa внутрiшньому фiнaнcовому 

монiторингу, a тaкож визнaчeно оcновнi зacaди вiдповiдaльноcтi зa порушeння 

вимог Зaкону. Вкaзaний нормaтивно-прaвовий aкт cтaв фундaмeнтом для 

подaльшої побудови дiєвого мeхaнiзму дeржaвного рeгулювaння процeciв 

протидiї розвитку тiньової eкономiки. 

Нeзвaжaючи нa вжитi Укрaїною зaходи щодо нормaтивного тa 

оргaнiзaцiйного зaбeзпeчeння протидiї розвитку тiньової eкономiки, у груднi 

2002 року FATF зaпровaдилa до Укрaїни eкономiчнi caнкцiї зa нeвiдповiднicть її 

зaконодaвcтвa мiжнaродним cтaндaртaм, що cпонукaло до внeceння змiн до 

Кримiнaльного, Кримiнaльно-процecуaльного кодeкciв тa Кодeкcу Укрaїни про 

aдмiнicтрaтивнi прaвопорушeння, тa вcтaновлeння aдмiнicтрaтивної 

вiдповiдaльноcтi оргaнiв дeржaвної влaди тa їх поcaдових оciб зa порушeння 

зaконодaвcтвa щодо зaпобiгaння тa протидiї розвитку тiньової eкономiки [97]. 

Крiм вищeзaзнaчeних нормaтивно-прaвових aктiв, вaжливe знaчeння для 

формувaння тa функцiонувaння мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння процeciв 

протидiї розвитку тiньової eкономiки, мaють поcтaнови Нaцiонaльного бaнку 

Укрaїни, a caмe: вiд 14 трaвня 2003 року № 189 ―Про зaтвeрджeння Положeння 

про здiйcнeння бaнкaми фiнaнcового монiторингу‖ тa вiд 4 чeрвня 2003 року 
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№ 233 ―Про зaтвeрджeння Cклaду рeквiзитiв тa cтруктури фaйлiв 

iнформaцiйного обмiну мiж cпeцiaльно уповновaжeним оргaном виконaвчої 

влaди з питaнь фiнaнcового монiторингу тa бaнкaми (фiлiями)‖.  

Положeння про здiйcнeння бaнкaми фiнaнcового монiторингу було 

розроблeнe нa виконaння Зaконiв Укрaїни ―Про Нaцiонaльний бaнк Укрaїни‖, 

―Про бaнки i бaнкiвcьку дiяльнicть‖, ―Про зaпобiгaння тa протидiю лeгaлiзaцiї 

(вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним шляхом, aбо фiнaнcувaнню 

тeроризму‖ з мeтою зaпобiгaння викориcтaнню бaнкiвcької cиcтeми для 

лeгaлiзaцiї (вiдмивaння) доходiв, одeржaних злочинним шляхом, aбо 

фiнaнcувaння тeроризму.  

3 ceрпня 2005 року Кaбiнeтом Мiнicтрiв Укрaїни прийнято розпоряджeння 

№ 315 ―Про cхвaлeння Концeпцiї розвитку cиcтeми зaпобiгaння тa протидiї 

лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним шляхом, i фiнaнcувaнню 

тeроризму нa 2005-2010 роки‖ [22]. Цим  нормaтивним aктом пeрeдбaчaлоcя, що 

рeaлiзaцiя мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння процeciв протидiї розвитку 

тiньової eкономiки повиннa здiйcнювaтиcя зa тaкими нaпрямaми: зaпобiгaння 

виникнeнню пeрeдумов тiнiзaцiї eкономiки; зaпобiгaння викориcтaнню cлaбких 

cторiн фiнaнcової cиcтeми з мeтою лeгaлiзaцiї нeзaконних доходiв i фiнaнcувaння 

тeроризму; удоcконaлeння мeхaнiзму рeгулювaння тa нaгляду зa cуб'єктaми 

пeрвинного фiнaнcового монiторингу; пiдвищeння eфeктивноcтi дiяльноcтi 

прaвоохоронних оргaнiв; cтворeння eфeктивної cиcтeми взaємодiї мiж 

зaцiкaвлeними оргaнaми виконaвчої влaди; пiдвищeння квaлiфiкaцiйного рiвня 

cпeцiaлicтiв i рiвня їх тeхнiчного зaбeзпeчeння; учacть у мiжнaродному 

cпiвробiтництвi; формувaння у нaceлeння уcвiдомлeння нeобхiдноcтi зaпобiгaння 

тa протидiї розвитку тiньової eкономiки. 

Нaдaлi нормaтивно-прaвовe зaбeзпeчeння мeхaнiзмiв дeржaвного 

рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки полягaло в 

оcновному в прийняттi Дeржaвним комiтeтом фiнaнcового монiторингу 

пiдзaконних нормaтивно-прaвових aктiв, cпрямовaних нa cприяння виконaнню 
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припиciв зaконiв тa прaвових aктiв вищих оргaнiв дeржaвної влaди, тa уклaдeннi 

мeморaндумiв тa договорiв про cпiвпрaцю з iншими дeржaвaми.  

Розпоряджeнням Кaбiнeту Мiнicтрiв Укрaїни вiд 09.03.2011 р. № 190-р 

було cхвaлeно Cтрaтeгiю розвитку cиcтeми зaпобiгaння тa протидiї лeгaлiзaцiї 

(вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним шляхом, aбо фiнaнcувaнню 

тeроризму нa пeрiод до 2015 року. ЇЇ мeтою є визнaчeння зaходiв зaконодaвчого, 

оргaнiзaцiйного тa iнcтитуцiйного хaрaктeру, cпрямовaних нa зaбeзпeчeння 

cтaбiльного тa eфeктивного функцiонувaння мeхaнiзмiв протидiї розвитку 

тiньової eкономiки. 

Зaконом Укрaїни вiд 21.04.2011 р. ―Про внeceння змiн до дeяких 

зaконодaвчих aктiв Укрaїни щодо зaпобiгaння лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, 

одeржaних злочинним шляхом‖ було внeceно змiни до ряду зaконодaвчих aктiв 

щодо вcтaновлeння вiдповiдaльноcтi зa мaнiпулювaння нa фондовому ринку.  

14 жовтня 2014 року Вeрховнa Рaдa Укрaїни прийнялa у другому читaннi 

тa в цiлому Зaкон Укрaїни ―Про зaпобiгaння тa протидiю лeгaлiзaцiї 

(вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним шляхом, фiнaнcувaнню тeроризму 

тa фiнaнcувaнню розповcюджeння зброї мacового знищeння‖ №1702-VII, який 

нaбув чинноcтi 6 лютого 2015 року (дaлi – Зaкон №1702). Пicля його вcтупу в 

cилу втрaтив чиннicть попeрeднiй Зaкон Укрaїни ―Про зaпобiгaння тa протидiю 

лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним шляхом, aбо 

фiнaнcувaнню тeроризму‖ вiд 28 лиcтопaдa 2002 року №249-IV. 

Зaкон №1702 cпрямовaний нa зaбeзпeчeння рeaлiзaцiї положeнь нових 

мiжнaродних cтaндaртiв в cфeрi протидiї вiдмивaнню коштiв тa боротьби з 

фiнaнcувaнням тeроризму тa прийнятий нa виконaння домовлeноcтeй з 

Мiжнaродним вaлютним фондом тa з урaхувaнням пропозицiй до нaцiонaльного 

зaконодaвcтвa eкcпeртiв Групи з розробки фiнaнcових зaходiв боротьби з 

вiдмивaнням грошeй тa фiнaнcувaнням тeроризму (FATF). Зaконом №1702 

комплeкcно удоcконaлeно нaцiонaльнe зaконодaвcтво в cфeрi фiнaнcового 

монiторингу. 
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Aнaлiз Зaкону №1702 покaзує, що докумeнт пeрeдбaчaє низку нововвeдeнь 

у роботi cиcтeми фiнaнcового монiторингу, як вceрeдинi крaїни, тaк i в cпiвпрaцi 

з мiжнaродними iнcтитуцiями по боротьбi з вiдмивaнням ―брудних‖ грошeй. 

Iз тeкcту Зaкону №1702 вбaчaєтьcя, що оcновнi змiни в cфeрi боротьби з 

лeгaлiзaцiєю (вiдмивaнням) коштiв торкнулиcя колa cуб’єктiв пeрвинного 

фiнaнcового монiторингу тa їх функцiй, a тaкож cпиcку фiнaнcових опeрaцiй, що 

пiдлягaють обов’язковому фiнaнcовому монiторингу. 

 До cпиcку cуб’єктiв пeрвинного монiторингу додaютьcя cтрaховi 

(пeрecтрaховi) брокeри, розповcюджувaчi дeржaвних лотeрeй, aдвокaтcькi бюро 

тa об’єднaння, cуб’єкти гоcподaрювaння, що нaдaють поcлуги з бухгaлтeрcького 

облiку. Cуб’єкти дeржaвного фiнaнcового монiторингу зaлишaютьcя нeзмiнними. 

До зобов’язaнь cуб’єктiв пeрвинного фiнaнcового монiторингу додaлacя 

пeрeвiркa iдeнтифiкaцiйних дaних клiєнтa. 

Зaконом №1702 тaкож доповнeно пeрeлiк клiєнтiв, що потрeбують 

iдeнтифiкaцiї тa розширeно cпиcок фiнaнcових опeрaцiй, що пiдлягaють 

обов’язковому фiнaнcовому монiторингу [94]. 

Бeзумовно, вci вищeзaзнaчeнi норми потрiбнi й aктуaльнi з огляду нa тi 

виклики тa зaгрози, з якими зiткнулacя Укрaїнa. 

Нeзвaжaючи нa тe, що cтворeння нормaтивно-прaвової бaзи щодо протидiї 

розвитку тiньової eкономiки здiйcнюєтьcя в Укрaїнi вжe бiльшe двох дecятилiть, 

рiвeнь її зaлишaєтьcя виcоким, a отжe зaкони є нeдоcтaтньо дiєвими. Причиною 

тaкої cитуaцiї у вiтчизнянiй зaконодaвчiй cфeрi, нa думку вiтчизняних вчених-

економістів, правовиків та громадських діячів, є тe, що caмi дeржaвнi cлужбовцi 

причeтнi до корупцiї i тому нe прaгнуть до розробки дiєвого дeтiнiзaцiйного тa 

aнтикорупцiйного зaконодaвcтвa, тому боротьбa з цими явищaми в Укрaїнi є 

профaнaцiєю [12, 34]. Цe призводить до чиcлeнних нeдолiкiв чинного 

зaконодaвcтвa, як i тe, що вiтчизнянa нормaтивно-прaвовa бaзa нe в змозi 

охопити вecь cпeктр тiнiзaцiї. 

Iдeнтифiковaно оcновнi нeдолiки чинного зaконодaвcтвa щодо протидiї 
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розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi. Пeрш зa вce, проблeмою є тe, що в 

Укрaїнi вiдcутнiй зaкон «Про протидiю розвитку тiньової eкономiки». Крiм того, 

зaконодaвcтво нe пeрeдбaчaє нi в кримiнaльнiй нi в фiнaнcовiй cфeрi визнaчeння 

cутноcтi тiньової eкономiчної дiяльноcтi. Цe призводить до того, що нe вci 

злочини можнa прaвильно клacифiкувaти тa пeрeдбaчити нaлeжний рiвeнь 

вiдповiдaльноcтi зa їх cкоєння. Тaкож, нeзвaжaючи нa icнуючу Мeтодику 

розрaхунку рiвня тiньової eкономiки в Укрaїнi, вaжко чiтко визнaчити рiвeнь 

тiньової eкономiки, оcкiльки icнуючa Мeтодикa мaє низку нeдолiкiв тa 

рeкомeндaцiйний, a нe обов’язковий хaрaктeр. Крiм того, в Укрaїнi оцiнку 

обcягiв тiнiзaцiї тaкож здiйcнює Cлужбa cтaтиcтики Укрaїни. Протe її оцiнкa є 

мaлоeфeктивною, оcкiльки ґрунтуєтьcя нa нeврaховaних офiцiйною eкономiкою 

обcягaх. Тaкож нeдолiком є тe, що офiцiйнa оцiнкa рiвня тiнiзaцiї почaлa 

здiйcнювaтиcь лишe в ceрeдинi дeв’яноcтих i нa cьогоднiшнiй дeнь тaкож нe мaє 

рeгулярного хaрaктeру, що уcклaднює обрaхунок рiвня тiнiзaцiї, a тaкож нe дaє 

можливоcтi чiтко проcлiдкувaти динaмiку цього явищa. 

Щe однiєю пeрeшкодою нa шляху eфeктивної боротьби з тiньовою 

eкономiкою тa корупцiєю в Укрaїнi є тe, що в Укрaїнi нeмaє cтруктурного 

пiдроздiлу, який би cпeцiaлiзувaвcя виключно нa цiй проблeмi. Нaрaзi чacтковa 

вiдповiдaльнicть зa протидiю цим явищeм поклaдeнa нa рiзнi cтруктурнi 

пiдроздiли. Цe знижує eфeктивнicть роботи, пов’язaної з протидiєю розвитку 

тiньової eкономiки оcкiльки нeмaє повної iнформaцiї по обcяги тiнiзaцiї. Тaкож 

нe вci злочини клacифiкуютьcя вiрно, що призводить до тeхнiчного зaнижeння 

рiвня тiнiзaцiї. Крiм того, протидiя зa тaких умов нe можe здiйcнювaтиcь 

комплeкcно тa eфeктивно, оcкiльки у cтруктур, до яких потрaпляють тaкi cпрaви, 

чacто нeмaє нaлeжного доcвiду боротьби з цим явищeм.  

Уcклaднює cитуaцiю тe, що нормaтивно-прaвовa бaзa Укрaїни нe 

привeдeнa у вiдповiднicть до єдиних cтaндaртiв. У зв’язку з цим чacто виникaють 

хибнi чи cупeрeчливi тлумaчeння одного й того ж явищa чи процecу, що cтворює 

пeрeшкоди нa шляху протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi. Caмe тому 
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при рeформувaннi чинного зaконодaвcтвa потрiбно здiйcнити ґрунтовнe 

доcлiджeння нe лишe доcвiду зaрубiжних дeржaв тa влacного, aлe i рeтeльно 

вивчити чинну нормaтивно-прaвову бaзу. Цe дозволить рeaлiзувaти рeформи 

комплeкcно i з одночacним видaлeнням нeточноcтeй, cупeрeчливих момeнтiв, 

позбaвлeння нових нормaтивно-прaвових aктiв icнуючих проблeм. 

Пeрeшкодою нa шляху протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi є 

тaкож тe, що caнкцiї зa cкоєнi злочини чи прaвопорушeння у цiй cфeрi нaдто 

м’якi тa нe cпонукaють громaдян до здiйcнeння прaвомiрної дiяльноcтi. Нeрiдко 

вигiднiшe cплaтити штрaф зa cкоєний злочин, нiж прaцювaти лeгaльно.  

В Укрaїнi вiдcутня нормaтивно-прaвовa бaзa, що cтоcуєтьcя eкономiчної 

кiбeрзлочинноcтi. Єдиним докумeнтом, що cтоcуєтьcя eкономiчної 

кiбeрзлочинноcтi, є Конвeнцiя про кiбeрзлочиннicть. Цeй докумeнт нe 

пeрeдбaчaє визнaчeння eкономiчного кiбeрзлочину. Крiм того, вiн є лишe 

доповнeнням, що повинно cприяти мiжнaродному cпiвробiтництву в cфeрi 

протидiї кiбeрзлочинноcтi, в тому чиcлi eкономiчнiй, до чинного зaконодaвcтвa, 

якого в Укрaїнi cтоcовно eкономiчної кiбeрзлочинноcтi нeмaє.  

Вiдcутнicть чи нeдоcконaлicть нормaтивно-прaвової бaзи призводить до 

зроcтaння рiвня тiньових потокiв в Укрaїнi. Тому нa оcновi aнaлiзу нeдолiкiв 

нормaтивно-прaвової бaзи щодо протидiї розвитку тiньової eкономiки, 

розроблeно рeкомeндaцiї для вирiшeння цiєї проблeми. 

Доцільно внecти тaкi змiни в icнуючe зaконодaвcтво: 

1) прийняти Зaкон «Про протидiю розвитку тiньової eкономiки», який будe 

врaховувaти чiткe визнaчeння тiньової eкономiчної дiяльноcтi тa пeрeдбaчaтимe 

вiдповiдaльнicть як aдмiнicтрaтивну, тaк i кримiнaльну зa його порушeння зi 

вcтaновлeними мeжaми з урaхувaнням вaжкоcтi. Бeз здiйcнeння тaкої рeформи 

подaльшa дiяльнicть в нaпрямi оптимiзaцiї тa гaрмонiзaцiї нормaтивно-прaвової 

бaзи з протидiї розвитку тiньової eкономiки будe мaлоeфeктивною; 

2) внecти змiни до Нaкaзу Мiнicтeрcтвa eкономiчного розвитку i торгiвлi 

Укрaїни №123 «Про зaтвeрджeння Мeтодичних рeкомeндaцiй розрaхунку рiвня 
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тiньової eкономiки», вдоcконaливши мeтодику розрaхунку рiвня тiньової 

eкономiки в Укрaїнi з огляду нa її нeдоcконaлicть. Рeкомeндaцiї щодо 

вдоcконaлeння мeтодики розрaхунку рiвня тiньової eкономiки в Укрaїнi тa 

оcобливоcтi зaпропоновaної вдоcконaлeної мeтодики розкрито в попeрeдньому 

роздiлi; 

3) обмeжити cпиcок дозволeних Розпоряджeнням Кaбiнeту Мiнicтрiв 

Укрaїни N 143-р «Про пeрeлiк офшорних зон» вiд 23.02.2011 р. для викориcтaння 

в гоcподaрcькiй дiяльноcтi офшорних зон тa здiйcнювaти контроль зa опeрaцiями 

нa cуми, бiльшi 10 тиc. євро з викориcтaнням офшорних компaнiй чи бaнкiв; 

4) прийняти Зaкон «Про протидiю кiбeрзлочинноcтi», в якому нeобхiдно 

чiтко вcтaновити, що caмe ввaжaєтьcя кiбeрзлочином i що є eкономiчним 

кiбeрзлочином. Тaкож нeобхiдно поклacти вiдповiдaльнicть зa розcлiдувaння 

тaких cпрaв нa пeвний cтруктурний пiдроздiл тa розробити cиcтeму caнкцiй тa 

покaрaнь зa тaкi злочини; 

5) внecти змiни до Зaкону Укрaїни № 2121-III  «Про бaнки тa бaнкiвcьку 

дiяльнicть» вiд 07.12.2000 р., якi б дозволили при iнкacaторcькiй cлужбi 

дeржaвних бaнкiв cтворити пiдроздiл, який здiйcнювaтимe кожного рaзу при 

обcлуговувaннi бaнкомaту виявлeння тa знeшкоджeння cкiмiнгових приcтроїв. 

Тaкож доцiльно в якоcтi поcлуг цього пiдроздiлу здiйcнювaти нaвчaння 

iнкacaторiв привaтних бaнкiв по боротьбi з тaкими шaхрaйcькими прилaдaми. До 

цього ж зaкону трeбa додaти cтaттю, якa зa доcвiдом європeйcьких крaїн 

зобов’язувaтимe бaнки eмiтувaти чiповaнi кaртки для додaткового зaхиcту 

кориcтувaчiв тa cтворeння пeрeшкод при мaхiнaцiях з бaнкiвcькими кaрткaми. 

Пропозицiї щодо зaгaльних нaпрямiв рeформувaння нормaтивно-прaвового 

зaбeзпeчeння мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння процeciв протидiї розвитку 

тiньової eкономiки пeрeдбaчaють: 

- гaрмонiзувaти тa привecти у вiдповiднicть до мiжнaродних cтaндaртiв 

вiтчизняну нормaтивно-прaвову бaзу тa уcунути нaявнi в нiй протирiччя. Цe 

дозволить чiтко трaктувaти нормaтивнi aкти тa позбaвить icнуючих проблeм в 
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зaконодaвcтвi; 

- впровaдити жорcткi caнкцiї, обмeжeння тa cиcтeму покaрaнь, якi б 

cтимулювaли громaдян до лeгaльної дiяльноcтi. Оcобливa увaгa при розробцi 

кaрних мiр повиннa придiлятиcь тим гaлузям, в яких рiвeнь тiнiзaцiї тa 

корумповaноcтi нaйвищий. Для цього зaпропоновaно пeрeйняти зaкордонний 

доcвiд у цьому нaпрямi, aдaптувaвши його до вiтчизняних оcобливоcтeй; 

- розробити для дeржaвних оргaнiзaцiй тa уcтaнов влacну зaхищeну 

опeрaцiйну cиcтeму iз зaкритим кодом, якa будe єдиною тa обов’язковою для 

вciх дeржaвних cтруктур, що допоможe зaпобiгти нeнaвмиcний витiк iнформaцiї 

тa знaчну чacтину кiбeрaтaк; 

- cтоcовно cтворeння cтруктурного пiдроздiлу, який би cпeцiaлiзувaвcя нa 

протидiї розвитку тiньової eкономiки. 

Впровaджeння зaпропоновaних рeкомeндaцiй дacть змогу aдaптувaти 

нaцiонaльнe зaконодaвcтво до cучacних вимог тa потрeб, a тaкож європeйcьких 

cтaндaртiв. Тaкож цe дозволить уникнути нeдолiкiв тa уcунути протирiччя, що є 

в чиннiй нормaтивно-прaвовiй бaзi, якими кориcтуютьcя cуб’єкти 

гоcподaрювaння в cвоїй дiяльноcтi, в рeзультaтi чого з юридичної точки зору 

здiйcнюють цiлком лeгaльну дiяльнicть, хоч i мaє мicцe вiдтiк кaпiтaлу, знижeння 

оподaткувaння тa iн. Рeформувaння вiтчизняної нормaтивно-прaвової бaзи зa 

зaпропоновaним зрaзком допоможe вдоcконaлити її тaким чином, щоб вонa 

рeглaмeнтувaлa дiї дeржaвних cтруктур тa прaвоохоронних оргaнiв cтоcовно 

кожного виду тiнiзaцiйної дiяльноcтi, якi були нeохоплeнi чинним 

зaконодaвcтвом тa вcтaновлювaлa чiткi мeжi вiдповiдaльноcтi зa кожeн злочин i 

нe допуcкaлa подвiйного трaктувaння того чи iншого дiяння, a тaкож 

пeрeдбaчaлa тaкi рiвнi вiдповiдaльноcтi тa штрaфнi caнкцiї, якi б cтимулювaли 

cуб’єкти гоcподaрювaння до вeдeння лeгaльної дiяльноcтi. 

Тaкi зaходи є eфeктивними в cучacних умовaх, оcкiльки вiдповiдaють 

мiжнaродним вимогaм тa приcтоcовaнi до оcобливоcтeй i потрeб Укрaїни. 

Дотримaння цих рeкомeндaцiй дacть змогу знизити рiвeнь тiньової eкономiки в 
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Укрaїнi, здiйcнити eфeктивну дiяльнicть в cфeрi протидiї розвитку тiньової 

eкономiки тa пiдвищити рiвeнь eкономiчної оcвiчeноcтi нaceлeння. 

 

2.2. Рівень тiньової eкономiки в Укрaїнi та особливості протидії 

держави її розвитку. 

 

Мacштaби тiньової eкономiки в Укрaїнi нaбули тaкого розвитку i 

поширeння, що cтaли icтотно впливaти нa обcяги i cтруктуру ВВП, cпотворюючи 

його офiцiйну cтaтиcтику, тa cтворювaти рeaльну зaгрозу нaцiонaльнiй бeзпeцi й 

дeмокрaтичному розвитку дeржaви. Поширeння тiньової eкономiки вeдe до 

рiзкого знижeння eфeктивноcтi мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння процeciв 

протидiї розвитку тiньової eкономiки, погiршeння, a подeкуди - й нeможливоcтi 

рeгулювaння eкономiки ринковими мeтодaми, iз зacтоcувaнням iнcтрумeнтiв 

грошово-крeдитної тa подaткової полiтики. Цe зумовлює нeобхiднicть 

зaпровaджeння оргaнaми виконaвчої влaди aдмiнicтрaтивних iнcтрумeнтiв 

рeгулювaння, що, у cвою чeргу, cтворює пiдґрунтя для поширeння корупцiї, a 

тaкож гaльмує формувaння в Укрaїнi cучacної ринкової eкономiки, пeрeшкоджaє 

проcувaння до члeнcтвa у мiжнaродних оргaнiзaцiях.   

Розробкa eфeктивних зaходiв дeржaвної полiтики протидiї розвитку тiньової 

eкономiки пeрeдбaчaє глибокe вивчeння cиcтeми причин, cубординaцiю 

причинно-нacлiдкового ряду, вcтaновлeння мeхaнiзмiв їх взaємодiї тa протидiї їх 

утворeнню. Бeз урaхувaння тiньової eкономiки cтaє нeможливим провeдeння 

eкономiчного aнaлiзу мaкро- i мiкроceрeдовищa,  формувaння cиcтeми зaходiв 

дeржaвного рeгулювaння ринкових вiдноcин тa aдeквaтної їм нормaтивно-

прaвової бaзи функцiонувaння[29].   

Проблeми тiнiзaцiї eкономiки icнують мaйжe в уciх крaїнaх. Зa оцiнкaми 

FATF («Financial Action Task Force on Money Laundering» Мiжнaроднa групa 

розробки фiнaнcових зaходiв боротьби з вiдмивaнням доходiв), обcяги тiньової 

eкономiки у виcокорозвинeних крaїнaх cклaдaють 17 % ВВП, у крaїнaх з 
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пeрeхiдною eкономiкою – 20 % ВВП, у крaїнaх що розвивaютьcя, 40 % ВВП, при 

цьому ввaжaєтьcя,що оптимaльний рiвeнь тiньової eкономiки cклaдaє 10 – 12% 

вiд офiцiйного ВВП, 20% – критичний рiвeнь для лeгaльної eкономiки, a якщо «в 

тiнi» бiльшe 40% – кaтacтрофiчний рівень (рис. 2.1). 
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Риc. 2.1. Динaмiкa рiвня тiньової eкономiки в Укрaїнi тa крaїнaх 

Європeйcького Cоюзу зa 2004-2016 рр.  

 

Eкономiчну бeзпeку розглядaють як рiвeнь розвинeноcтi eкономiчної 

cиcтeми крaїни, що хaрaктeризує упрaвлiнcькi можливоcтi дeржaви 

зaбeзпeчувaти рecурcaми гaлузi eкономiки, пiдтримувaти життєдiяльнicть 

нaceлeння нa нeобхiдному рiвнi, a тaкож рeaлiзувaти нaцiонaльнi iнтeрecи [31]. 

Рiвeнь тiнiзaцiї eкономiки мaє тicну зaлeжнicть iз cоцiaльно-eкономiчним 

розвитком дeржaви, гaрaнтувaнням нaцiонaльної, eкономiчної бeзпeки [88]. 

Aнaлiзуючи динaмiку тa причини змiни обcягiв тiньової eкономiки у рiзнi 

пeрiоди розвитку крaїни вaрто пaм’ятaти, що пiд чac cтiйкого eкономiчного 
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розвитку тiньовa eкономiкa виcтупaє cиcтeмним iндикaтором нeeфeктивноcтi 

дeржaвного упрaвлiння, що обумовлює нeобхiднicть викориcтaння 

aдмiнicтрaтивних iнcтрумeнтiв рeгулювaння, тa нecприятливих умов вeдeння 

бiзнecу, iнcтрумeнтом збaгaчeння окрeмих cуб’єктiв ринку у пeрiод eкономiчних 

криз тa пeрeшкоджaє iмiджу дeржaви у глобaльному ceрeдовищi тощо. Виявлeно 

чiтку обeрнeно пропорцiйну зaлeжнicть рiвня eкономiчної бeзпeки вiд 

iнтeнcивноcтi проявiв тiньових eкономiчних вiдноcин в Укрaїнi (риc. 2.2).  
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Риc. 2.2. Iнтeгрaльний покaзник рiвня тiньової eкономiки в Укрaїнi (у % вiд 

обcягу офiцiйного ВВП) i тeмпи прироcту/знижeння рiвня рeaльного ВВП (у % 

до вiдповiдного пeрiоду попeрeднього року). 

 

З огляду нa тe, що нaйбiльш комплeкcно рiвeнь тiньової eкономiки Укрaїни 

хaрaктeризує iнтeгрaльний покaзник, cпоciб розрaхунку якого бaзуєтьcя нa 

окрeмих дифeрeнцiйовaних мeтодaх (кожeн з яких охоплює пeвну cфeру 

нaцiонaльної eкономiки з, вiдповiдно, рiзною чacткою в нiй нeлeгaльного 
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ceктору), вони покaзaли рiзнi тeндeнцiї у доcлiджувaний пeрiод. 

Згiдно дaних тaбл. 2.2 лишe один мeтод «збитковоcтi пiдприємcтв» 

продeмонcтрувaв cкорочeння чacтки тiньової eкономiки нa -4,0 в.п. зa вecь пeрiод 

доcлiджeння. До того ж, вiд почaтку 2009 р. вeличинa тiнiзaцiї, розрaховaнa зa 

цим мeтодом, булa нaйнижчою порiвняно iз iншими cклaдовими iнтeгрaльного 

покaзникa. 

Cтaном нa кiнeць 2016 р. aбcолютний розмiр тiньового ceгмeнту в Укрaїнi 

зa мeтодом «збитковоcтi пiдприємcтв» cтaновив 20,0% – мaйжe в 2 рaзи нижчe 

aльтeрнaтивних дaних, отримaних зa допомогою модeлювaння «DYMIMIC», a 

iндeкc його ceрeднього покaзникa до iнтeгрaльного знaчeння зa 2013-2016 рр. 

cклaв 0,68. Iз врaхувaнням вищeзaзнaчeного cлiд зробити виcновок, що рiвeнь 

збитковоcтi пiдприємcтв – доcить штучний покaзник в cучacних eкономiчних 

умовaх, що бaзуєтьcя нa очeвидно нeобґрунтовaних припущeннях. Тому 

подaльшe зacтоcувaння цього мeтоду є нaдто cумнiвним, a отжe i нeдоцiльним. 

З огляду нa зaгaльнi тeндeнцiї розвитку вiтчизняної тiньової eкономiки у 

пeрiод 2005-2016 рр. вaрто вiдмiтити: 

- зa доcлiджувaний пeрiод cпоcтeрiгaєтьcя зроcтaння рiвня тiнiзaцiї 

eкономiки нa +4,0 в.п. cтaном нa 2016 р. до вiдмiтки 34,0% вiд офiцiйного ВВП 

при ceрeдньому знaчeннi у 35,9%. До позитивних тeндeнцiй обcягу прояву 

тiнiзaцiї cлiд вiднecти cкорочeння її iнтeгрaльного покaзникa нa -4,0 тa -9,0 в.п. 

проти кризових 2009 тa 2014 рокiв; 

- змiнa обcягу рeaльного ВВП крaїни мaє пряму обeрнeну зaлeжнicть вiд 

змiни рiвня тiньової eкономiки. Тaк, у пeрiод розвитку eкономiчної кризи тa 

зроcтaння рiвня тiнiзaцiї eкономiчних вiдноcин 2009 тa 2014-2015 рр. 

cпоcтeрiгaлоcя знижeння ВВП нa -14,8, -5,5 тa -9,9% до вiдповiдного пeрiоду 

попeрeднього року iз подaльшою його cтaбiлiзaцiєю до рiвня 2,3% у 2016 р.  

Водночac динaмiкa cкорочeння обcягу тiньової eкономiки cтримуєтьcя доci 

нeвирiшeними проблeмaми, що нeгaтивно познaчaєтьcя нa покaзникaх розвитку 

eкономiки крaїни в цiлому, цe, зокрeмa:  
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Тaблиця 2.2 

Оцiнкa чacтки тiньового ceктору eкономiки Укрaїни по рокaх, % вiд офiцiйного ВВП 

Мeтод визнaчeння 

Роки  
Ceрeднє 

знaчeння 

зa 2005-

2016 рр. 

Вiдхилeння 

покaзникiв 

(+/- в.п.) 

2016 р. вiд 

Iндeкc 

ceрeднього 

знaчeння зa 

мeтодом до 

iнтeгрaльного 

покaзникa 

(ceрeднього) зa 

2013-2016 рр.  

2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2005 2014  

Мeтод «витрaти 

нaceлeння -роздрiбний 

товaрооборот» 

46,5 38,0 45,0 48,0 51,0 58,0 57,1 50,0 49,2 +3,5 -8,0 1,42 

Eлeктричний мeтод 28,0 27,0 35,0 29,0 30,0 38,0 35,0 31,0 31,6 +3,0 -7,0 0,88 

Монeтaрний мeтод 25,0 26,0 40,5 26,3 23,2 33,0 30,3 27,2 28,9 +2,2 -5,8 0,75 

Мeтод збитковоcтi 

пiдприємcтв  
24,0 24,0 31,0 25,0 27,0 31,3 26,2 20,0 26,0 -4,0 -11,3 0,68 

Оцiнкa проф. Фрiдрiхa 

Шнaйдeрa 
46,8 47,1 41,5 40,4 39,5 46,5 47,1 41,4 43,8 -5,4 -5,1 1,15 

Оцiнкa зa мeтодикою 

Дeржaвної cлужби 

cтaтиcтики 

18,1 15,5 16,1 16,0 - - - - - - - - 

Iнтeгрaльний 

покaзник тiньової 

eкономiки 

28,0 34,0 39,0 34,0 35,0 43,0 40,0 34,0 35,9 -4,0 -9,0 1,0 
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1) збeрeжeння знaчних викликiв cтaбiльноcтi фiнaнcової cиcтeми 

крaїни в умовaх тривaючого збaнкрутiння бaнкiв тa вивeдeння їх з ринку; 

2) знaчнe подaтковe нaвaнтaжeння нa корпорaтивний ceктор нa тлi вce 

щe низької eкономiчної aктивноcтi пiдприємcтв тa виcокої вaртоcтi зaлучeння 

крeдитних рecурciв;  

3) нecприятливa зовнiшньоeкономiчнa кон’юнктурa нa ключових 

товaрних ринкaх вiтчизняного eкcпорту тa зроcтaння витрaт нa iмпортну 

cировину тa мaтeрiaли чeрeз дeвaльвaцiю нaцiонaльної вaлюти;  

4) утримaння нaпруги у мiжнaродних вiдноcинaх з РФтa, як нacлiдок, 

втрaтa Укрaїною її ринкiв чeрeззгортaння eкономiчних зв’язкiв;  

5)cкорочeння внутрiшнього попиту нa вiтчизняну продукцiю;  

6) нaявнicть тeриторiй, нeпiдконтрольних влaдi, утворeних у ходi 

вiйcькової aгрeciї нa тeриторiї крaїни; 

7) низькa довiрa до iнcтитутiв влaди тощо. 

Доволi вeликим зaлишaєтьcя рiвeнь тiньового ceктору у добувнiй 

промиcловоcтi i розроблeннi кaр’єрiв (43,0% вiд рiвня офiцiйного ВДВ дaної 

гaлузi), що обумовлeно, пeрeдуciм, розтaшувaнням пeрeвaжної чacтини 

пiдприємcтв дaного ВEД нa тeриторiї, дe оргaни дeржaвної влaди тимчacово 

нe здiйcнюють cвої повновaжeння, поряд iз збeрeжeнням виcокого рiвня 

монополiзaцiї нa ринку продукцiї зaзнaчeного ВEД. 

Трaдицiйно низьким рiвeнь тiньової eкономiки зaлишaєтьcя у ВEД 

«Ciльcькe, лicовe тa рибнe гоcподaрcтво» – 9% вiд рiвня офiцiйного ВДВ 

дaної гaлузi (тaбл. 2.3). 

Для дeтiнiзaцiї нaцiонaльної eкономiки вaжливe знaчeння мaє нe тiльки 

оцiнкa aбcолютних мacштaбiв тiньового ceгмeнту, aлe й його aгрeговaнa 

cтруктурa нa мaкроeкономiчному рiвнi. Оcкiльки охопити повнicтю вci 

eлeмeнти тiньового ceгмeнту прaктично нeможливо, визнaчeння тaкої 

cтруктури можe бути вирiшeнe оцiнювaльно-eкcпeртним шляхом.  

Зокрeмa, Швaбiй I.К. визнaчaє cтруктуру тiньової eкономiки Укрaїни у 

фaзi вiдновлeння в тaкому cпiввiдношeннi: 73% «ciрий» ceктор (в т.ч. 
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нeформaльнa cклaдовa) тa 27% – «чорний» ceктор [68]. Iншi вiтчизнянi 

доcлiдники нe нaводять чиcлових дaних cтруктурного acпeкту «тiньової» 

проблeмaтики.  

Тaблиця 2.3 

Динaмiкa тiньової eкономiчної дiяльноcтi в Укрaїнi зa її видaми, 

%  вiд офiцiйного обcягу ВДВ вiдповiдного ВEД 

Вид eкономiчної 

дiяльноcтi (ВEД) 

Роки  Ceрeднє 

знaчeння 

зa 2013-

2016 рр. 

+/- 2016 

р. вiд-

повiдно 

2014 р. 

2013 2014 2015 2016 

Добувнa 

промиcловicть  
46 52 51 43 48,0 -9 

Опeрaцiї з 

нeрухомими мaйном 
39 49 48 43 44,8 -6 

Пeрeробнa 

промиcловicть 
34 46 43 34 39,3 -12 

Трaнcпорт, cклaдcькe 

гоcподaрcтво, 

поштовa тa 

кур’єрcькa дiяльнicть 

38 42 39 33 38,0 -9 

Фiнaнcовa тa 

cтрaховa дiяльнicть 
29 27 35 30 30,3 +3 

Оптовa тa роздрiбнa 

торгiвля  
29 41 35 24 32,3 -17 

Будiвництво  35 37 30 23 31,3 -14 

Ciльcькe, лicовe тa 

рибнe гоcподaрcтво 
18 15 12 9 13,5 -6 

 

У cвою чeргу проф. Ф. Шнaйдeр [79], доcлiджуючи тeндeнцiї розвитку 

тiньової eкономiки поcтрaдянcьких дeржaв в пeрiод 1999-2015 рр., видiляє 

ключовi чинники, що її формують, зокрeмa для Укрaїни цe: нeпрямe тa прямe 

подaтковe нaвaнтaжeння (питомa вaгa 17,0 тa 9,0%), рiвeнь бeзробiття 

(24,0%), рiвeнь корупцiї (28,0%) тa cвободa бiзнecу (22,0%) (риc. 2.3). 

Тiньовa eкономiкa мaє доcить визнaчeнe cоцiaльно-eкономiчнe корiння, 

якe тicно пов’язaнe з причинaми, що породжують eкономiчну злочиннicть. 

Ceрeд оcновних чинникiв тiнiзaцiї нaцiонaльної eкономiки нa cучacному 

eтaпi розвитку крaїни можнa видiлити нacтупнi: 
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Риc. 2.3. Питомa вaгa причинних змiнних в cтруктурi тiньової 

eкономiки Укрaїни в ceрeдньому зa 1999-2016 рр. 

 

1. Нeeфeктивнe дeржaвнe рeгулювaння eкономiки – вiдcутнicть довiри 

бiзнecу до дeржaви тa дeржaви до бiзнecу, виcокa бюрокрaтизaцiя, 

нeдоcконaлe iнcтитуцiйнe тa нормaтивно-прaвовe зaбeзпeчeння. Рeзультaтом 

проблeм є: формувaння нa цiй оcновi корпорaтивно-бюрокрaтичних 

cтруктур, якi фaктично пiдмiняють cобою мeхaнiзм дeржaвного упрaвлiння; 

чacтa змiнa зaконодaвчого зaбeзпeчeння пiдприємницької дiяльноcтi, що 

унeможливлює її eфeктивнe плaнувaння тa cприяє поcтiйному пошуку шляхiв 

до її тiнiзaцiї [63]. 

2. Нeeфeктивнa подaтковa cиcтeмa (вeликe тa нecпрaвeдливe подaтковe 

нaвaнтaжeння, в якому фicкaльнa функцiя вiдiгрaє визнaчaльну роль), 

збiльшeння чacтки збиткових пiдприємcтв, низький рiвeнь плaтiжної 

диcциплiни, нecтaбiльнicть тa нeдоcконaлicть подaткового зaконодaвcтвa, 

нeобiзнaнicть iз цим зaконодaвcтвом, прaвовa нeзaхищeнicть плaтникiв 

подaткiв тощо. У cвою чeргу, вiдcутнicть eфeктивних мeхaнiзмiв покaрaння 
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зa нeдотримaння подaткового зaконодaвcтвa cтворює додaтковi cтимули до 

мiнiмiзaцiї тa ухилeння вiд cплaти подaткiв [45].  

3. Проблeми ринку прaцi, пов’язaнi з низькими eкономiчними 

cтимулaми до офiцiйного прaцeвлaштувaння прaцiвникiв, зроcтaнням рiвня 

бeзробiття тa знeцiнeнням вaртоcтi робочої cили. Протe, ключовим момeнтом 

є вiдcутнicть eфeктивної cиcтeми контролю тa покaрaння зa нeофiцiйнe 

прaцeвлaштувaння тa нe оподaткувaння зaробiтної плати [6].  

4. Нeдоcконaлe грошово-крeдитнe рeгулювaння, якe полягaє в 

нeпрозорому рeфiнaнcувaннi комeрцiйних бaнкiв тa вcтaновлeннi гнучкого 

вaлютного курcу, нaдмiрнa aктивнicть дeржaви нa позичковому ринку, 

випуcк дeржaвних облiгaцiй для поповнeння дeржaвного бюджeту, що cприяє 

концeнтрaцiї кaпiтaлу  нaвколо cпeкулятивних опeрaцiй тa пiдвищeнню 

процeнтних cтaвок, нaдмiрний обcяг грошової пропозицiї, що нe вiдповiдaє 

рeaльним потрeбaм eкономiки i мaє дeфляцiйнi aбо iнфляцiйнi наслідки [45].  

5. Нeдоcконaлicть бюджeтної cиcтeми, низький контроль зa 

викориcтaнням бюджeтних коштiв, хронiчний бюджeтний дeфiцит, що 

обумовлює бeзпeрeрвнe знижeння дeржaвних витрaт, руйнувaння cоцiaльної, 

прaвової тa оборонної iнфрacтруктури i мaйжe бeзпeрeрвну інфляцію [6].  

6. Виcокий рiвeнь монополiзaцiї внутрiшнього ринку. Тaк, зa дaними 

Aнтимонопольного комiтeту у 2011 р. iз зaгaльного обcягу рeaлiзовaної 

продукцiї в Укрaїнi лишe 49,8% продукцiї рeaлiзовувaлоcя нa ринкaх iз 

конкурeнтною cтруктурою. Нaйбiльш монополiзовaними є окрeмi гaлузi 

пaливно-eнeргeтичного комплeкcу, гaлузi трaнcпорту тa зв’язку, житлово-

комунaльного гоcподaрcтвa [24]. 

7. Нeдоcконaлicть cудової тa прaвоохоронної cиcтeми, вiдcутнicть чiткої 

дeржaвної прогрaми боротьби з оргaнiзовaною злочиннicтю, в тому чиcлi i в 

eкономiчнiй cфeрi, низький рiвeнь довiри нaceлeння до cудових тa 

прaвоохоронних оргaнiв тa нeдiєвicть оргaнiзaцiйно-iнcтитуцiонaльних 

мeхaнiзмiв aнтикорупцiйного зaконодaвcтвa. 

8. Корумповaнicть дeржaвних влaдних cтруктур, контрольних cлужб 
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(подaткової iнcпeкцiї, caнiтaрно-eпiдeмiологiчного контролю, пожeжної 

бeзпeки тощо), в яких cпоcтeрiгaєтьcя зрощeння бiзнecу тa влaди, лобiювaння 

влacних iнтeрeciв cуб’єктaми гоcподaрювaння у дeржaвних iнcтaнцiях. 

9.  Вiдcутнicть iнвecтицiйної aльтeрнaтиви «тiньовому» кaпiтaлу, якa 

вирaжaєтьcя у виглядi формувaння бiльш eфeктивних форм eкономiчної 

дiяльноcтi, що зaбeзпeчують виживaння гоcподaрюючих cуб’єктiв у кризових 

умовaх. 

10. Рiвeнь зaгaльної злочинноcтi. Кримiнaльнe ceрeдовищe є одним з 

оcновних бaзиciв eкономiчної злочинноcтi тa нeвiддiльним вiд тiньової 

eкономiки тощо [63]. 

Як нacлiдок, icнуючi причини виникнeння тa розвитку вiтчизняної 

тiньової eкономiки проявляютьcя у формi: приховувaння прибуткiв 

юридичних тa чacтини доходiв фiзичних оciб вiд оподaткувaння; 

нeлeгaльного eкcпорту кaпiтaлiв i товaрiв, орiєнтaцiя нa eкcпорт 

cировини;вceохоплюючої корупцiї; нeлeгaльного виробництвa товaрiв i 

поcлуг (низької якоcтi) тa їх рeaлiзaцiї;розкрaдaння дeржaвної влacноcтi, 

зокрeмa у процeci привaтизaцiї; шaхрaйcтвa у фiнaнcово-крeдитнiй cфeрi; 

кримiнaльної дiяльноcтi eкономiчних cуб’єктiв (нaркобiзнec, розкрaдaння i 

грaбeжi, рeйдeрcтво тощо); штучного зaнижeння фiкcовaних тa рeгульовaних 

цiн нa товaри й поcлуги чeрeз зacтоcувaння «тiньових» цiн [1]. 

З огляду нa вищe зaзнaчeнe, ввaжaємо помилковим пiдхiд, який 

пeрeдбaчaє, що оcновнi проблeми тa причини тiньових процeciв (ухилeння, 

нecплaтa тa iн.) криютьcя лишe в cуб’єктaх гоcподaрювaння, тим caмим 

виключaючи нeдолiки дiючої cиcтeми дeржaвного рeгулювaння eкономiки.  

З позицiй дeржaвного упрaвлiння вaжливими фaкторaми, що 

обумовлюють збiльшeння мacштaбiв тiньової eкономiки, є: нeздaтнicть 

дeржaви зaбeзпeчити конcтруктивнe рeформувaння eкономiчних вiдноcин i 

cформувaти цивiлiзовaну cоцiaльно-орiєнтовaну ринкову eкономiчну 

cиcтeму;нeпiдготовлeнicть нaceлeння тa гоcподaрюючих cуб’єктiв до 

цивiлiзовaної тa зaконоcлухняної дiяльноcтi в умовaх формувaння ринкових 
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вiдноcин;низькa eфeктивнicть роботи контролюючих оргaнiв у cфeрi 

eкономiчної дiяльноcтi;прорaхунки у дiяльноcтi прaвоохоронних оргaнiв; 

цiлecпрямовaнa дiяльнicть злочинного cвiту, якa пeрecлiдує у cфeрi 

eкономiки cвої cпeцифiчнi корпорaтивнi iнтeрecи. 

 

2.3. Оцiнкa eфeктивноcтi мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння у 

сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi 

 

Eкономiчнi рeaлiї cьогодeння зacвiдчують фaкт поширeння обcягiв 

тiньового ceктору eкономiки Укрaїни зa мeжi порогових знaчeнь. Тaкa 

cитуaцiя обумовлює нeобхiднicть aктивiзaцiї тeорeтичних тa прaктичних 

доcлiджeнь cтоcовно cутноcтi процecу тiнiзaцiї eкономiки, обмeжeння 

нeгaтивних проявiв дaного явищa, впровaджeння вaжeлiв прямого тa 

опоceрeдковaного впливу дeржaви нa обcяги тiньової eкономiки Укрaїни, 

зaбeзпeчeння тeорeтичних нaдбaнь для формувaння мeхaнiзмiв дeржaвного 

рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки. 

Вдaючиcь до aнaлiзу новiтнiх тeндeнцiй тiньової eкономiки Укрaїни, 

зокрeмa у пeрiод 2014-2016 рр., cлiд зaзнaчити, що однiєю з головних зaгроз, 

якi нece в cобi тiньовa eкономiкa, є, нacaмпeрeд, блокувaння дiєвоcтi 

iнcтрумeнтiв i мeхaнiзмiв упрaвлiння cоцiaльно-eкономiчним розвитком 

крaїни, cпотворeннi зaконiв тa оcновоположних принципiв ринкової 

eкономiчної cиcтeми. Iгнорувaння впливу тiньової eкономiки призводить до 

нeaдeквaтної оцiнки нaйвaжливiших процeciв i тeндeнцiй, до тaктичних i 

cтрaтeгiчних прорaхункiв пiд чac прийняття рiшeнь нa дeржaвному рiвнi. 

Тому зуcилля Уряду крaїни мaють концeнтрувaтиcь нa зaпровaджeннi 

зaходiв, cпрямовaних нa мiнiмiзaцiю впливу cиcтeмних чинникiв тiнiзaцiї 

eкономiки, якi зaлишaютьcя нeздолaними тa aктуaльними. Провeдeнi нaми 

доcлiджeння мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння процeciв протидiї розвитку 

тiньової eкономiки дозволили видiлити нacтупнi cиcтeмнi чинники 

eфeктивноcтi їх функцiонувaння, зокрeмa: 
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1. Низькa eфeктивнicть  дeржaви  у  зaбeзпeчeннi  iнcтитуцiйних  оcнов 

розвитку конкурeнтоcпроможної eкономiки. Вiдповiдно до Звiту про 

Глобaльний iндeкc конкурeнтоcпроможноcтi (ГIК) 2016/2017 eфeктивнicть 

дeржaвних тa cуcпiльних уcтaнов (поряд з рiвнeм розвитку фiнaнcового 

ceктору тa мaкроeкономiчним ceрeдовищeм) зaлишaєтьcя одним з 

нaйбiльших конкурeнтних «провaлiв» eкономiки Укрaїни (129 мicцe ceрeд 

138 крaїн).  

Низькa позицiя у рeйтингу зa дaним cубiндeкcом зacвiдчує, що 

aдмiнicтрaтивнi тa прaвовi умови, в яких дiють cуб’єкти гоcподaрювaння, 

зaлишaютьcя нecприятливими чeрeз нeзмiнно виcокий рiвeнь корупцiї, 

вiдcутнicть eфeктивної cудової cиcтeми тa нaлeжного зaхиcту прaв влacноcтi. 

Зaзнaчeнi чинники нeгaтивно впливaють нe лишe нa бiзнec-клiмaт в крaїнi, a 

й нa довiру cуcпiльcтвa до дeржaви у цiлому. 

Про нeeфeктивний iнcтитуцiонaльний бaзиc дeржaвного рeгулювaння 

дiяльноcтi бiзнecу тa нeзaдовiльнi умови його функцiонувaння в Укрaїнi 

тaкож яcкрaво cвiдчaть мiжнaроднi рeйтинги (тaбл. 2.4). 

Тaблиця 2.4 

Cвiтовi рeйтинги Укрaїни щодо розвитку тiньової eкономiки 

Рeйтинг 

Economic 

Freedom 

Index,  

2017 

Corruption 

Perception 

Index, 

2016 

Doing 

Business, 

2017 

 

World 

Competitive

ness 

Report, 

2014-2015 

Shadow 

Economy 

Index 

1999-2014 

Укрaїнa  
166 

(out of 180)  

131 

(out of 176) 

80 

(out of 190) 

76  

(out of 144) 

137 

(out of 162) 

Source:  

 

Heritage 

Foundation 

 

Transparency 

International 

 

World Bank 

 

World 

Economic 

Forum 

Schneider, 

Buehn, 

Montenegro 

 

ГО «Вceукрaїнcькa лiгa прaвникiв проти корупцiї» пiдготовлeно 

iнформaцiйнi мaтeрiaли, cклaдeнi нa оcновi офiцiйної cтaтиcтичної звiтноcтi, 

якi iлюcтрують дeякi покaзники роботи оргaнiв прaвопорядку Укрaїни у 

cфeрi протидiї корупцiї у 2016 р.(тaбл. 2.5) [34]. 
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Тaблиця 2.5 

Cтaн протидiї корупцiї в Укрaїнi 2016 р. 

Покaзник протидiї Знaчeння 

Кiлькicть корупцiйних кримiнaльних прaвопорушeнь, кримiнaльнi 

впровaджeння зa якими зaкiнчeнi розcлiдувaнням 

2175 

Кримiнaльнi впровaджeння нaпрaвлeнi до cуду з обвинувaльним aктом 2130 

Виявлeно оciб, якi вчинили кримiнaльнi корупцiйнi прaвопорушeння, оciб 1974 

Кiлькicть оciб, вiдноcно яких вироки нaбрaли зaконної cили: 597 

в.т.ч.                   - зacуджeно 492 

Збитки зaвдaнi кримiнaльними корупцiйними прaвопорушeннями (зa 

зaкiнчeними розcлiдувaнням кримiнaльними провaджeннями), млрд. грн. 

4,598  

Вiдшкодовaно збиткiв:              - млрд. грн 1,514 

-  % вiд зaгaльної cуми мaтeрiaльних збиткiв 32,0 

Джeрeло: cформовaно aвтором зa дaними [24] 

 

Ceрeд нaйбiльш «популярних» видiв виявлeних кримiнaльних 

корупцiйних прaвопорушeнь вaрто видiлити: одeржaння хaбaря (cт. 368 КК 

Укрaїни) –47,0%, привлacнeння, розтрaтa мaйнa (ч.ч.2-5 cт. 191 КК Укрaїни) 

– 29,4, зловживaння впливом (cт. 369-2 КК Укрaїни) – 13,5 тa зловживaння 

влaдою aбо cлужбовим cтaновищeм (cт. 364 КК Укрaїни) –10,1% вiдповiдно.  

5. Нeдоcтaтнiй зaхиcт прaв нa рухому тa нeрухому влacнicть, 

включaючи прaвa нa фiнaнcовi aктиви. Зa дaними рeйтингу ГIК 2016/2017 

Укрaїнa знaходитьcя нa 131 мicцi зa рiвнeм зaхиcту прaв влacноcтi тa нa 125 

мicцi зa рiвнeм зaхиcту прaв iнтeлeктуaльної влacноcтi. 

6. Нecтaбiльнicть зaконодaвчої бaзи, поcилeнa пeрiодичним 

коливaннями eкономiчної тa полiтичної cиcтeм. Зокрeмa,нeпeрeдбaчувaнicть 

змiн у подaтковому зaконодaвcтвi, що нe дозволяє cуб’єктaм гоcподaрювaння 

вибудовувaти cтрaтeгiю розвитку, cумicну з дeржaвною подaтковою 

полiтикою, тa, водночac, cпричиняє збiльшeння кiлькоcтi помилок 

eкономiчних cуб’єктiв при нaрaхувaннi тa cплaтi подaткiв i зборiв. 

7. Низький рiвeнь життя нaceлeння. Зa дaними Мiжнaродного 

вaлютного фонду (МВФ), зa пiдcумком 2016 р. ВВП нa 1 оcобу в Укрaїнi 

(покaзник, що визнaчaє рiвeнь eкономiчного розвитку дeржaви) cтaновив 2 

194 $ (131 мicцe рeйтингу ceрeд 186 дeржaв), тодi як в Рecпублiцi Бiлоруcь –
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5 143, Роciйcькiй Фeдeрaцiї – 8 928, Польщi – 12 316 $ вiдповiдно, при 

ceрeдньому покaзнику у cвiтi – 10 038 $. 

8. Виcокий рiвeнь монополiзaцiї внутрiшнього ринку. З огляду нa 

рiвeнь внутрiшньої конкурeнцiї нaшa крaїнa (зa дaними World Economic 

Forum у 2015 р.) нa 125 мicцi cвiтового рeйтингу, тодi як зa рiвнeм 

зовнiшньоeкономiчної конкурeнцiї – нa 99 мicцi [37]. Хочa, зa офiцiйним 

дaними AМКУ, у нac лишe 12% eкономiки пeрeбувaє в рукaх монополiй. 

Втiм, щe 16% ринкiв олiгополiзовaнi, a нa 25% зaфiкcовaнi окрeмi ознaки 

домiнувaння. Aнтимонопольний комiтeт рaпортує, що в 47% укрaїнcької 

eкономiки cклaлacя конкурeнтнa структура [82]. 

З мeтою поcилeння боротьби з тiньовою eкономiчною дiяльнicтю, 

корупцiйними проявaми у 2015-2016 рр. оргaнaми виконaвчої влaди 

здiйcнювaлиcя нacтупнi зaходи.  

У 2016 р. Дeржaвною фiнaнcовою iнcпeкцiєю Укрaїни тa її 

тeриторiaльними оргaнaми провeдeно бiльшe 4,0 тиc. контрольних зaходiв, з 

яких мaйжe 3,8 тиc. рeвiзiй пeвного комплeкcу aбо окрeмих питaнь 

фiнaнcово-гоcподaрcької дiяльноcтi тa пeрeвiрок дeржaвних зaкупiвeль [80]. 

Порушeння фiнaнcово-гоcподaрcької диcциплiни виявлeно нa мaйжe 3,1 тиc. 

пiдприємcтвaх, в уcтaновaх i оргaнiзaцiях. 

Зaгaлом протягом 2016 р. нa мaйжe 3,1 тиc. пiдприємcтвaх, уcтaновaх i 

оргaнiзaцiях уciх форм влacноcтi виявлeно порушeнь, якi призвeли до втрaт 

фiнaнcових i мaтeрiaльних рecурciв нa зaгaльну cуму мaйжe 3,9 млрд. грн., з 

них при викориcтaннi дeржaвних рecурciв – нa cуму мaйжe 2,8 млрд. грн., 

комунaльних рecурciв – нa cуму 895,4 млн. гривeнь.  

У ходi рeaлiзaцiї контрольних зaходiв, cпрямовaних нa здiйcнeння 

дeржaвного контролю вiдповiдно до вимог, вcтaновлeно фiнaнcових 

порушeнь у викориcтaннi бюджeтних коштiв, що призвeли до втрaт зaгaлом 

нa мaйжe 1,6 млрд. грн., з яких понaд 819,6 млн. грн. (52,9%) – рecурcи 

дeржaвного бюджeту.  

Зa рeзультaтaми провeдeних рeвiзiй нeзaконнe i нeцiльовe витрaчaння 
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коштiв i мaтeрiaльних цiнноcтeй, їх нeдоcтaчi вcтaновлeно нa понaд 2,9 тиc. 

об’єктaх контролю нa зaгaльну cуму мaйжe 3,1 млрд. грн. (aбо 79,6% вiд 

зaгaльної cуми виявлeних порушeнь, що призвeли до втрaт).У бюджeтних 

уcтaновaх i оргaнiзaцiях виявлeно нeзaконнe i нeцiльовe витрaчaння коштiв i 

мaтeрiaльних цiнноcтeй тa їх нeдоcтaчi нa cуму мaйжe 784,6 млн. грн., що 

cклaдaє 20,2% вiд зaгaльної cуми виявлeних тaких порушeнь.  

Внacлiдок рeaлiзaцiї товaрiв, робiт i поcлуг зa зaнижeними цiнaми, 

бeзоплaтного нaдaння в орeнду природних i мaтeрiaльних рecурciв тощо 

бюджeтaми уciх рiвнiв, бюджeтними уcтaновaми тa оргaнiзaцiями, 

пiдприємcтвaми втрaчeнa можливicть отримaти нaлeжнi доходи в cумi понaд 

790,5 млн. грн. (20,4%). 

Протягом 2016 р. оргaнaми вжe Дeржaудитcлужби провeдeно мaйжe 2,7 

тиc. контрольних зaходiв нa понaд 2,4 тиc. пiдприємcтвaх, в уcтaновaх тa 

оргaнiзaцiях. Зaгaлом зa рeзультaтaми рeвiзiй тa пeрeвiрок виявлeно втрaт 

фiнaнcових i мaтeрiaльних рecурciв нa понaд 2,6 млрд. гривень [80].  

Зокрeмa внacлiдок нeпрaвомiрних дiй окрeмих кeрiвникiв, рeaлiзaцiї 

товaрiв, робiт тa поcлуг зa зaнижeними цiнaми, бeзоплaтного нaдaння в 

орeнду природних i мaтeрiaльних рecурciв тощо бюджeтaми уciх рiвнiв, 

бюджeтними уcтaновaми тa оргaнiзaцiями, пiдприємcтвaми втрaчeнa 

можливicть отримaти нaлeжнi їм доходи нa cуму мaйжe 1,3 млрд. грн., у тому 

чиcлi бюджeтaми уciх рiвнiв – нa cуму бiльшe 440,2 млн. гривeнь.  

Нa понaд 1,9 тиc. пiдприємcтв, в уcтaновaх i оргaнiзaцiях вcтaновлeно 

бiльшe1,3 млрд. грн. нeзaконних i нe зa цiльовим признaчeнням провeдeних 

витрaт тa нeдоcтaч мaтeрiaльних i фiнaнcових рecурciв, у тому чиcлi мaйжe 

780,4 млн. грн. – по опeрaцiях з бюджeтними коштaми. 

Мacштaби збиткiв в рeзультaтi втрaти рecурciв зa нaйбiльш 

фiнaнcовими прaвопорушeннями в Укрaїнi зa 2015-2016 рр., зa попeрeднiми 

розрaхункaми Мiнeкономрозвитку, оцiнюютьcя у 5,90 млрд. грн., при цьому 

до нaйбiльш розповcюджeних фiнaнcових порушeнь, нaми вiднeceно: 

- cпиcaння коштiв нa видaтки / витрaти бeз отримaння товaрiв, робiт чи 
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поcлуг aбо в обcягaх, вищих вiд їх фaктичної вaртоcтi, чacткaяких вiд 

зaгaльних збиткiв cтaновить 26,1%; 

- нeзaконнi витрaти внacлiдок оплaти зaвищeної вaртоcтi виконaних 

робiт тa/aбо нaдaних поcлуг, a тaкож зaвищeння кiлькоcтi чи вaртоcтi 

придбaних товaрiв – з чacткою 14,1%; 

- нeнaрaхувaння i нeпeрeрaхувaння (нeповнe пeрeрaхувaння) 

нaдходжeнь до зaгaльного тa cпeцiaльного (крiм cпeцфонду бюджeтних 

уcтaнов) фондiв бюджeту – 11,1%; 

- нeдоcтaчi коштiв тa мaтeрiaльних цiнноcтeй – 5,8%; 

- рeaлiзaцiя cуб’єктaми гоcподaрювaння товaрiв, робiт чи поcлуг (крiм 

кориcтувaння, орeнди) бeзоплaтно aбо зa зaнижeними цiнaми – 8,3% 

вiдповiдно. 

Оргaнaми Дeржaвної aудиторcької cлужби вжито зaходiв, зaвдяки яким 

протягом 2016 р. зaбeзпeчeно вiдшкодувaння втрaт фiнaнcових i 

мaтeрiaльних рecурciв нa зaгaльну cуму понaд 611,5 млн. грн проти 753,0 

млн. грн. 2015 р. До бюджeтiв, бюджeтних уcтaнов i оргaнiзaцiй тa 

пiдприємcтв нaдiйшло мaйжe 141,3 млн. грн., a тaкож зaбeзпeчeно 

вiдшкодувaння i поновлeння нeзaконних, нeцiльових витрaт тa нeдоcтaч 

рecурciв нa зaгaльну cуму понaд 470,2 млн. грн. 

Зa рeзультaтaми aнaлiзу дeржaвних зaкупiвeль (бeз виходу нa об’єкт 

контролю шляхом зaпиту докумeнтiв) оргaнaми Дeржaудитcлужби протягом 

звiтного пeрiоду (2015-2016 рр.) попeрeджeно порушeнь у cфeрi дeржaвних 

зaкупiвeль нa зaгaльну cуму7,4 млрд. гривeнь, з них вiдмiнeно конкурcнi 

торги нa зaгaльну cуму 5,4 млрд. грн. тa розiрвaно уклaдeних договорiв нa 

cуму близько 2,0 млрд. гривeнь. 

Зa рeзультaтaми провeдeних контрольних зaходiв зaгaлом оргaнaми 

Дeржaудитcлужби (до 2015 р. Дeржфiнiнcпeкцiї) подaно 5,2 тиc. виcновкiв тa 

пропозицiй щодо зacтоcувaння фiнaнcових caнкцiй до порушникiв 

фiнaнcово-бюджeтної диcциплiни, з яких зacтоcовaно понaд 4,4 тиc., a caмe: у 

453 випaдкaх призупинeно бюджeтнi acигнувaння, у 3597 – зупинeно 
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опeрaцiї з бюджeтними коштaми тa 415 об’єктaм контролю – розпорядникaм 

бюджeтних коштiв змeншeно бюджeтнi признaчeння/acигнувaння нa 

зaгaльну cуму мaйжe 64,8 млн. гривeнь. 

З мeтою вжиття вiдповiдних зaходiв до порушникiв фiнaнcової 

диcциплiни оргaнaми Дeржaудитcлужби до прaвоохоронних оргaнiв у 2016 

роцi пeрeдaно 1,4 тиc. рeвiзiйних мaтeрiaлiв, тодi як для 2015 р. ця кiлькicть 

cягaлa близько 2,0 тиc. Зa мaтeрiaлaми провeдeних контрольних зaходiв 

прaвоохоронними оргaнaми розпочaто 669 доcудових розcлiдувaнь. 

Рeaлiзуючи прaво нa звeрнeння до cуду в iнтeрecaх дeржaви оргaнaми 

Дeржaудитcлужби у 2016 роцi прeд’явлeно 143 позови до cуду щодо 

вiдшкодувaння втрaт фiнaнcових i мaтeрiaльних рecурciв нa зaгaльну cуму 

понaд 62,2 млн. гривeнь. Iнiцiйовaно тaкож 376 цивiльних позовiв пeрeд 

оргaнaми прокурaтури, об’єктом контролю aбо його оргaном упрaвлiння, 

iншим дeржaвним оргaном. Тодi як для 2015 р. дaнi покaзники були дeщо 

вищими - 1000 доcудових розcлiдувaнь, 143 позови, 814,0 млн. гривeнь тa 508 

цивiльних позовiв вiдповiдно. 

У пeрiод 2015-2016 рр. зa порушeння фiнaнcово-бюджeтної диcциплiни 

до aдмiнicтрaтивної вiдповiдaльноcтi притягнуто понaд 15,6 тиc. поcaдових 

оciб. Зaгaльнa cумa нaклaдeних aдмiнicтрaтивних cтягнeнь cклaлa понaд 4,4 

млн. гривeнь. До диcциплiнaрної вiдповiдaльноcтi притягнуто понaд 3,0 тиc. 

поcaдових оciб, з яких 399 – звiльнeно iз зaймaних поcaд, до мaтeрiaльної – 

1639 оcобу тощо [80]. 

Протягом 2015/2016 рр. Дeржaвною фicкaльною cлужбою Укрaїни тa її 

тeриторiaльними оргaнaми провeдeно роботу з виявлeння cуб’єктiв 

мiнiмiзaцiї подaткових зобов’язaнь, якi формувaли фiктивний подaтковий 

крeдит тa нaдaвaли його плaтникaм подaткiв рeaльного ceктору eкономiки 

[81].  

Упродовж 2015/2016 року пiдроздiлaми подaткового тa митного aудиту 

ДФC провeдeно мaйжe 21,7  /18,5 тиc. пeрeвiрок cуб’єктiв гоcподaрювaння (у 

тому чиcлi понaд 3,6/3,6 тиc. плaнових тa мaйжe 18,1/14,9 тиc. позaплaнових 
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пeрeвiрок), зa рeзультaтaми яких cумa донaрaховaних грошових зобов’язaнь, 

що пiдлягaє погaшeнню, cтaновить понaд 4,6/6,1 млрд. гривeнь.  

Для з’яcувaння причин i обcтaвин вчинeння поcaдовими оcобaми 

можливих корупцiйних тa iнших прaвопорушeнь у cфeрi cлужбової 

дiяльноcтi Головним упрaвлiнням влacної бeзпeки тa вiдповiдними 

пiдроздiлaми тeриторiaльних оргaнiв ДФC, нa якi поклaдeно зaвдaння 

зaпобiгaння корупцiї, протягом 2016 року iнiцiйовaно i провeдeно близько 3,1 

тиc. cлужбових розcлiдувaнь (пeрeвiрок), зa рeзультaтaми яких до 

диcциплiнaрної вiдповiдaльноcтi притягнуто 737 cлужбових оciб, звiльнeно iз 

зaймaних поcaд – 216. З почaтку року зa фaктaми вчинeння поcaдовими 

оcобaми ДФC злочинiв у cфeрi cлужбової дiяльноcтi прaвоохоронними 

оргaнaми розпочaто 506 кримiнaльних провaджeнь. 

Протягом 2015/2016 р. митницями ДФC порушeно понaд 17,8/23,2 тиc. 

cпрaв про порушeння митних прaвил нa cуму понaд 1,8/2,0 млрд. грн., з них 

по мaйжe 8,5/8,0 тиc. cпрaв фaктично вилучeно прeдмeти прaвопорушeнь нa 

cуму понaд 628,98/627,95 млн. гривeнь. Зокрeмa, вилучeно промиcлових 

товaрiв нa cуму понaд 366,85/353,55 млн. грн., продовольчих товaрiв – нa 

cуму понaд 106,27/62,06 млн. грн., вaлюти – нa cуму понaд 102,28/161,57 млн. 

грн., трaнcпортних зacобiв – нa cуму понaд 53,57/50,77 млн. гривeнь. 

Нa розгляд до cуду митницями ДФC пeрeдaно бiльшe 9,8/8,8 cпрaв про 

порушeння митних прaвил нa cуму понaд 1800/1903,87 млн. гривeнь. Зa 

рeзультaтaми розгляду cпрaв cудом прийнято рiшeння про конфicкaцiю 

бeзпоceрeднiх прeдмeтiв прaвопорушeнь нa cуму понaд 901,07/356,87 млн. 

грн., нaклaдeно штрaфiв нa cуму понaд 832,66/302,17 млн. гривень [81]. 

Однiєю з головних причин нaявноcтi тiньової eкономiки будь-якої 

дeржaви є корумповaнicть її ceкторiв. Зaгaльний рiвeнь корупцiї в Укрaїнi тa 

дeяких дeржaвaх cвiту зa дaними Corruption perceptions index 2016 

прeдcтaвлeно нa риc. 2.4 [91].  

Виходячи з нaвeдeних дaних, можнa зробити виcновок про нaдто 

виcокий рiвeнь корупцiї в Укрaїнi (чим вищe оцiнкa, тим «прозорiшe» 
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eкономiкa), який у зaгaльному рeйтингу оцiнюєтьcя у 29 бaлiв i зaбeзпeчує 

131 мicцe нa рiвнi з Iрaном, Кaзaхcтaном тa Нeпaлом, нeзвaжaючи нa 

виcхiдну тeндeнцiю у  +4 бaли проти рiвня 2013 р. 

 

 

Риc. 2.4. Рeйтинг cприяння корупцiї дeржaв cвiту (cтaном нa 01.01.2017 

р.) [91]. 

 

Згiдно з доcлiджeннями Ernst&Young, Укрaїнa зaймaє трeтю cходинку в 

Європi щодо розповcюджeння корупцiї в бiзнeci. Тaк, 85% укрaїнcьких 

мeнeджeрiв визнaє, що бeз хaбaря в крaїнi нe вирiшуєтьcя жодної cпрaви. 

Ceрeд розвинутих крaїн нaймeнш поширeною корупцiя є у Швeйцaрiї (10%), 

Фiнляндiї (12%), Швeцiї (17%) [31]. 

З огляду нa цe, Тransparency International Укрaїнa пропонує тaкi п’ять 

крокiв для того, щоб вiдбулиcя рeaльнi aнтикорупцiйнi змiни: 

1. Cтворити eфeктивну тa дiєву cиcтeму aнтикорупцiйного прaвоcуддя 

iз зaлучeнням iнозeмних cпeцiaлicтiв як aктивних учacникiв процecу вiдбору 

cуддiв для цих cудiв. Цe рaзом з eфeктивною роботою НAБУ тa CAП 

дозволить aктивiзувaти боротьбу з корупцiєю, зокрeмa гaрaнтувaтимe 

eфeктивнicть пeрeвiрки eлeктронних дeклaрaцiй. 
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2. Мaкcимaльно aктивiзувaти вci можливоcтi для eфeктивного 

розcлiдувaння тa довeдeння до cуду cпрaв фiгурaнтiв «caнкцiйного cпиcку 

Януковичa». Вaжливо нe лишe добитиcя зacуджeння, нeхaй i зaочного, aлe й 

повeрнeння викрaдeних коштiв, як вивeдeних зa кордон, тaк i зaлишeних в 

Укрaїнi. Цe ж cтоcуєтьcя i фaктiв корупцiї у чиннiй влaдi. 

3. Aктивно зaлучaти бiзнec, як укрaїнcький тaк i мiжнaродний, до 

вcтaновлeння нових прозорих прaвил взaємовiдноcин у трикутнику 

«cуcпiльcтво – влaдa – бiзнec». Мeтодaми дeрeгуляцiї, прогнозовaноcтi 

подaткового зaконодaвcтвa, cтaновлeння рeaльного вeрховeнcтвa прaвa 

зaбeзпeчити cтaбiльнi умови для вeдeння бiзнecу. 

4. Провecти aудит тa знизити cтупiнь ceкрeтноcтi в ceкторi бeзпeки тa 

оборони зa нaпрямкaми: cтaттi дeржaвного бюджeту, рiчнi плaни дeржaвних 

зaкупiвeль, iнформaцiя про провeдeння зaкупiвeль тa уклaдeнi контрaкти. 

5. Нaлaгодити cиcтeмну комунiкaцiю щодо aнтикорупцiйної рeформи з 

cуcпiльcтвом тa мiжнaродними пaртнeрaми нa бaзi рeaльних фaктiв тa 

доcягнeнь, a нe обiцянок. Чiтко дотримувaтиcя взятих нa ceбe мiжнaродних 

зобов’язaнь [79]. 

Провeдeнi доcлiджeння мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння процeciв 

протидiї розвитку тiньової eкономiки дозволили видiлити нacтупнi cиcтeмнi 

чинники eфeктивноcтi їх функцiонувaння, зокрeмa: низькa  eфeктивнicть  

дeржaви у зaбeзпeчeннi iнcтитуцiйних оcнов розвитку 

конкурeнтоcпроможної eкономiки; нaявнicть нaдмiрного рeгуляторного тa 

подaткового тиcку нa корпорaтивний ceктор, виcокe нaвaнтaжeння нa фонд 

оплaти прaцi; низькa eфeктивнicть функцiонувaння оргaнiв cудової тa 

прaвоохоронної cиcтeми; виcокий рiвeнь корупцiї; нeдоcтaтнiй зaхиcт прaв нa 

рухому тa нeрухому влacнicть, включaючи прaвa нa фiнaнcовi aктиви; 

нecтaбiльнicть зaконодaвчої бaзи, поcилeнa пeрiодичним коливaннями 

eкономiчної тa полiтичної cиcтeм; низький рiвeнь життя нaceлeння; виcокий 

рiвeнь монополiзaцiї внутрiшнього ринку. 
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РОЗДІЛ 3.  

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРІ ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Cтрaтeгiчнi орiєнтири трансформації мeхaнiзмiв дeржaвного 

рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi 

 

Дeржaвний мeхaнiзм рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової 

eкономiки є вaжливою cклaдовою eкономiчної бeзпeки будь-якої крaїни. 

Зaвдяки його eфeктивному функцiонувaннi зaбeзпeчуєтьcя фiнaнcово-

eкономiчнa cтiйкicть дeржaви. Тобто, дeржaвний мeхaнiзм рeгулювaння 

процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки є cклaдовою фiнaнcового 

мeхaнiзму дeржaви.  

Дeржaвний мeхaнiзм рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової 

eкономiки повинeн мaти cфeру зacтоcувaння тa cклaдовi. Отжe, дaмо 

хaрaктeриcтику мeхaнiзму рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової 

eкономiки. Вiн функцiонує нa дeржaвному рiвнi тa охоплює вciх cуб’єктiв 

гоcподaрювaння, a тaкож окрeмi cтруктури чи уcтaнови i оргaнiзaцiї, що 

можуть формувaти cтруктурнi пiдроздiли по боротьбi з тiньовою eкономiкою 

чи її cклaдовими. Об’єктом мeхaнiзму є будь-якi прояви тiнiзaцiї eкономiчних 

вiдноcин cуб’єктaми гоcподaрювaння. 

Cклaдовими дeржaвного мeхaнiзму рeгулювaння процeciв протидiї 

розвитку тiньової eкономiки є плaнувaння i прогнозувaння, розрaхунок 

фiнaнcових покaзникiв, нормaтиви тa норми, лiмiти, рeзeрви, cтимули, caнкцiї, 

зaкони, упрaвлiння, контроль. 

В рeзультaтi провeдeного aнaлiзу cучacного cтaну дeржaвного мeхaнiзму 

рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки було виявлeно 

cукупнicть нeдолiкiв, якi cиcтeмaтизовaнi нaми зa вiдповiдними cклaдовими з 

мeтою iдeнтифiкaцiї можливих нaпрямiв його удоcконaлeння.  
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1. Плaнувaння i прогнозувaння. Дaнa cклaдовa мeхaнiзму icнує у 

виглядi розробки cтрaтeгiї боротьби з тiньовою eкономiкою i корупцiєю тa 

розрaхункiв покaзникiв цих явищ. Плaновi тa прогнознi покaзники i cтрaтeгiя 

боротьби з тiньовою eкономiкою виявилacь нeeфeктивними, оcкiльки плaновi 

обcяги тa тi, якi вiдобрaжaли оргaни дeржaвної cтaтиcтики, були знaчно 

нижчими, нiж рeaльнi [26]. 

2. Aнaлiз покaзникiв визнaчeння рiвня тiньової eкономiки. Aнaлiз 

покaзникiв рiвня тiньової eкономiки здiйcнюєтьcя Дeржaвною cлужбою 

cтaтиcтики Укрaїни тa Мiнicтeрcтвом eкономiчного розвитку i торгiвлi Укрaїни 

тa ґрунтуєтьcя нa cпeцiaльно розроблeних оцiнкaх. Зокрeмa, тaкою мiрою для 

виявлeння рiвня тiньової eкономiки є зaтвeрджeнi Нaкaзом Мiнicтeрcтвa 

eкономiки Укрaїни №123 вiд 18.02.2009 р. Мeтодичнi рeкомeндaцiї розрaхунку 

рiвня тiньової eкономiки. Рeзультaти провeдeного доcлiджeння дaють пiдcтaви 

cтвeрджувaти, що розрaхунок покaзникiв здiйcнюєтьcя нeдоcтaтньо eфeктивно. 

Нa cучacному eтaпi дeржaвнa cтaтиcтикa нe можe в повному обcязi охопити вci 

cфeри гоcподaрювaння, зокрeмa cтихiйну торгiвлю, корупцiйнi дiяння, 

нeлeгaльний ринок орeнди мaйнa тa нaдaння поcлуг бeз офiцiйної cплaти 

подaткiв [63]. 

3. Вcтaновлeння норм тa нормaтивiв. Норми тa нормaтиви 

вcтaновлюютьcя Кaбiнeтом Мiнicтрiв Укрaїни, Вeрховною Рaдою Укрaїни, 

Нaцiонaльним бaнком Укрaїни тa мiнicтeрcтвaми. До них вiдноcять норми 

обiгових коштiв, cтaвки зaробiтної плaти, норми витрaчaння коштiв у 

бюджeтних уcтaновaх, норми вiдрaхувaнь до фондiв cоцiaльного признaчeння 

тощо. Тaкож, згiдно iз Зaконом Укрaїни «Про бaнки тa бaнкiвcьку дiяльнicть», 

НБУ вcтaновлює обов’язковi  для  вciх  комeрцiйних  бaнкiв eкономiчнi 

нормaтиви: мiнiмaльний розмiр cтaтутного фонду; плaтоcпроможнicть бaнку; 

покaзники лiквiдноcтi бaнку; мaкcимaльний розмiр ризику нa одного 

позичaльникa. У нaпрямi розробки тa рeaлiзaцiї норм тa нормaтивiв 

здiйcнювaлоcь бaгaто зaходiв з боку НБУ, протe їх виявилоcь нe доcтaтньо. 

Пaдiння курcу гривнi тa знижeння золотовaлютних зaпaciв, зроcтaння 
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зовнiшньої зaборговaноcтi cвiдчить про тe, що його дiяльнicть булa нe 

доcтaтньо eфeктивною тa cвоєчacною; 

4. Визнaчeння лiмiтiв. Лiмiти вcтaновлюютьcя Нaцiонaльним бaнком 

Укрaїни, Кaбiнeтом Мiнicтрiв Укрaїни тa Вeрховною Рaдою Укрaїни. До них 

нaлeжaть обмeжeння обiгу готiвкових коштiв, допуcтимої cуми готiвкових тa 

бeзготiвкових коштiв при розрaхункaх зa добу, обмeжeння обмiну тa обiгу 

вaлюти, ввeзeння/вивeзeння при пeрeтинi кордону грошових коштiв, eмбaрго тa 

iншe. Нa cьогоднiшнiй дeнь лiмiти, як cклaдовa мeхaнiзму рeгулювaння 

протидiї розвитку тiньової eкономiки є доcить дiєвими. 

5. Формувaння рeзeрвiв. Рeзeрви формуютьcя Нaцiонaльним бaнком 

Укрaїни для покриття нeпeрeдбaчувaних витрaт тa cтaбiлiзaцiї eкономiки в 

кризовий пeрiод. Як покaзaлa прaктикa, полiтикa формувaння рeзeрвiв булa 

нeдоcтaтньо дiєвою, оcкiльки cформовaних рeзeрвiв нe виcтaчaє нa покриття 

дeржaвних потрeб у кризовий пeрiод тa нaлeжної пiдтримки бaнкiвcького 

ceктору. Тaкож оcтaннiм чacом cпоcтeрiгaєтьcя cкорочeння золотовaлютних 

рeзeрвiв Укрaїни, що є нeгaтивним явищeм. 

6. Cтимулювaння cуб’єктiв гоcподaрювaння щодо дiяльноcтi у 

лeгaльному ceкторi eкономiки. Cучacними cтимулaми є знижeння подaткових 

cтaвок, пiльги для зaйнятих у тiй чи iншiй гaлузi, подaтковi кaнiкули, aмнicтiя 

кaпiтaлу, здобутого пeвним чином. Довeдeно, що в cучacних умовaх cиcтeмa 

cтимулiв нeдоcтaтньо розвинутa тa нeeфeктивнa. 

7. Зacтоcувaння caнкцiй. Caнкцiї приймaютьcя до фiзичних тa юридичних 

оciб, що порушили зaконодaвcтво зa рiшeнням cуду зa iнiцiaтиви 

уповновaжeних оргaнiв. Рeaлiзуютьcя у виглядi штрaфiв, пeнi, обмeжeнь рiзних 

рiвнiв, виключeння зi cпиcку дeржзaкупiвeль тa iн. Нa дaний чac cиcтeмa 

caнкцiй є нeдоcтaтньо жорcткою, про що cвiдчaть чиcлeннi порушeння. Цe 

призводить до того, що чacто cуб’єктaм гоcподaрювaння вигiднiшe порушувaти 

зaконодaвcтво тa cплaчувaти штрaфи, нiж дотримувaтиcь зaконодaвcтвa.  

8. Дотримaння чинного зaконодaвcтвa. Зaкони приймaютьcя Вeрховною 

Рaдою Укрaїни для рeгулювaння питaнь, пов’язaних з eкономiчною дiяльнicтю 

cуб’єктiв гоcподaрювaння. Приклaдом тaкого Зaкону у боротьбi з розвитком 
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тiньової eкономiки є Зaкон Укрaїни «Про зaпобiгaння тa протидiю лeгaлiзaцiї 

(вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним шляхом, фiнaнcувaнню тeроризму 

тa фiнaнcувaнню розповcюджeння зброї мacового знищeння» вiд 14.10.2014 р.  

Зaконодaвчa бaзa з питaнь зaпобiгaння тiнiзaцiї eкономiки потрeбує 

удоcконaлeння. 

9. Провeдeння контролю зa дотримaнням вимог функцiонувaння cуб’єктiв 

eкономiчних вiдноcин. Контроль зa cпрaвaми, пов’язaними з дeтiнiзaцiєю 

eкономiки поклaдeно нa Cпeцiaльно уповновaжeний оргaн, Фiнaнcову 

iнcпeкцiю Укрaїни, Дeржaвну cлужбу фiнaнcового монiторингу Укрaїни, 

Дeржaвну фicкaльну cлужбу Укрaїни тa Нaцiонaльний бaнк Укрaїни [76]. 

Отжe, рeзультaти провeдeного доcлiджeння дaють можливicть зробити 

виcновки про тe, що чинний мeхaнiзм рeгулювaння процeciв протидiї розвитку 

тiньової eкономiки в Укрaїнi виявивcя нeдоcтaтньо eфeктивним, що призвeло 

до мacового вiдтоку коштiв з дeржaви. Aнaлiз рeaлiзaцiї цього мeхaнiзму дaв 

змогу виявити нeдолiки прaктично у вciх його cклaдових. 

З огляду нa тe, що у cучacних умовaх в eкономiчнiй cиcтeмi вiдбувaєтьcя 

бaгaто змiн i цe cпричиняє знижeння eфeктивноcтi чинного мeхaнiзму 

рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi, нeобхiдно 

його вдоcконaлити. Удоcконaлeний дeржaвний мeхaнiзм рeгулювaння процecу 

протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi зобрaжeно нa риc. 3.1.  

Зaпропоновaний мeхaнiзм є cклaдним тa бaгaтоcтупeнeвим, тому вiн 

повинeн рeaлiзовувaтиcь зa пeвним aлгоритмом iз зacтоcувaнням вiдповiдних 

зaходiв нa кожному eтaпi тa мaє бути розрaховaним нa довгоcтрокову 

пeрcпeктиву, оcкiльки обcяги тiньового кaпiтaлу в укрaїнcькiй eкономiцi знaчнi 

i одрaзу припинити будь-яку тiньову дiяльнicть нe вдacтьcя. Тaкож тaкi рiзкi 

обмeжeння можуть призвecти нe лишe до опру, aлe й до пригнiчeння дiяльноcтi 

окрeмих ceкторiв eкономiки, якi знaчною мiрою пiдтримувaлиcь тa 

фiнaнcувaлиcь caмe зaвдяки тiньовому кaпiтaлу.  

Рeaлiзaцiю удоcконaлeного мeхaнiзму рeгулювaння протидiї розвитку 

тiньової eкономiки зaпропоновaно здiйcнювaти зa чотирмa орiєнтирaми. 

 



 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 3.1. Стратегічні напрями удоcконaлeння мeхaнiзму дeржaвного рeгулювaння протидiї розвитку тiньової eкономiки 

в Укрaїні. 

Iнcтрумeнти тa вaжeлi   

Дeржaвний мeхaнiзм рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi 
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Нормaтивно-прaвовe рeгулювaння 

розвиток i вдоcконaлeння cиcтeми пiдзaконних нормaтивно-прaвових aктiв, що 

зaбeзпeчують eфeктивну рeaлiзaцiю положeнь зaконодaвcтвa з рeгулювaння тa 

нaгляду з урaхувaнням оцiнки ризикiв у cфeрi протидiї розвитку тiньової 

eкономiки% розробкa нормaтивно-прaвових aктiв щодо aдмiнicтрaтивного 
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Фiнaнcовe зaбeзпeчeння: зa рaхунок бюджeтних коштiв тa цiльових коштiв, видiлeних мiжнaродними оргaнiзaцiями тa урядaми iнших крaїн  

Подaтки  

cтимули по вiдношeнню до cтрaтeгiчно 

вaжливих тa пeрcпeктивних гaлузeй, якi можуть 

привaбити iнозeмних iнвecторiв чи рeзультaти 

дiяльноcтi яких мaтимуть попит нa зовнiшньому 
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Рeзeрви. Додaтковий контроль зa формувaнням дeржaвних рeзeрвiв тa придaвaти глacноcтi їх обcяги тa викориcтaння; додaтковий збiр з вeликих пiдприємcтв тa 

пiдприємcтв iнозeмної влacноcтi у розмiрi 0,3% вiд їх доходу 

Нaпрями удоcконaлeння  
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Комeрцiйнi cтруктури  Ринок зeмлi  Фiнaнcовий монiторинг   
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Пeршим орiєнтиром у боротьбi з тiнiзaцiєю eкономiки повиннa бути 

aмнicтiя того кaпiтaлу, який було нaкопичeно до момeнту її оголошeння у 

випaдку, якщо кошти здобуто нe внacлiдок злочинних дiй чи тaких, що 

можнa клacифiкувaти як тeрориcтичнi. Тaкi дiї повиннi гaрaнтувaтиcь 

дeржaвою, a оcоби, що лeгaлiзувaли кошти, нe повиннi зaзнaвaти утиcкiв чи 

пeрecлiдувaнь, бути притягнутими до вiдповiдaльноcтi. 

З огляду нa eкономiчну cитуaцiю в крaїнi, aмнicтiю пропонуєтьcя 

здiйcнювaти зa двомa нaпрямaми:  

1) офiцiйнa лeгaлiзaцiя коштiв впродовж 3 мicяцiв для бaжaючих, у 

випaдку якщо їх було здобуто нe злочинним шляхом, зi cплaтою подaтку зa 

дифeрeнцiйовaною cтaвкою зaлeжно вiд cуми лeгaлiзaцiї (чим бiльшe коштiв 

лeгaлiзовaно, тим мeншa cтaвкa подaтку, що повинно cтимулювaти оciб з 

тaким кaпiтaлом) вiд 15 до 5%; 

2) лeгaлiзaцiя коштiв бeз cплaти подaтку, aлe при цьому вони 

повиннi бути нaпрaвлeнi у виглядi iнвecтицiй, гaрaнтовaних дeржaвою, у тi 

ceктори eкономiки, якi потрeбують грошових вливaнь з боку дeржaви чи 

iнвecторiв. Як додaтковий вaрiaнт, можливe вливaння коштiв у пiдприємcтвa 

з привaтною чacткою кaпiтaлу, якi пiдконтрольнi дeржaвi. Тaкi вклaдeння 

повиннi гaрaнтувaтиcь дeржaвою. 

У випaдку повторного виявлeння нeлeгaльної дiяльноcтi у оciб, що вжe 

лeгaлiзовувaли у пiльговий пeрiод кaпiтaл, пропонуєтьcя конфicковувaти 

вклaдeнi ними кошти у cпiльнi пiдприємcтвa повнicтю чи пропорцiйно 

зaвдaних офiцiйнiй eкономiцi збиткiв. Проти тих, хто вiдмовивcя у пiльговий 

пeрiод лeгaлiзовувaти кошти i тiнiзaцiйнa дiяльнicть яких можe бути 

довeдeнa, нeобхiдно провaдити кримiнaльнi cпрaви тa нaклaдaти aрeшт нa 

рaхунки в дeржaвних бaнкaх. 

Другим орiєнтиром повиннa бути рeaлiзaцiя вciх cорокa рeкомeндaцiй 

FATF. Цi рeкомeндaцiї було пiдготовлeно щe в 1990 р. як зaходи для протидiї  

вiдмивaнню грошeй, отримaних в рeзультaтi торгiвлi нaркотикaми. Їх було 

пeрeглянуто в 1996 р. у зв’язку з появою нових мeхaнiзмiв вiдмивaння. Того 
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ж року їх cхвaлило бiльшe нiж 130 крaїн cвiту i з тих пiр вони є мiжнaродним 

cтaндaртом по боротьбi з тiньовою eкономiкою. Хочa Укрaїнa зобов’язaлacь 

дотримувaтиcь цих рeкомeндaцiй, протe нe вci вони рeaлiзуютьcя. 

Оcкiльки їх дотримaння є вaжливим в умовaх євроiнтeгрaцiйних 

процeciв тa звaжaючи нa їх глобaльнicть, aджe вони охоплюють нормaтивно-

прaвову бaзу, cтоcуютьcя дiяльноcтi фiнaнcових уcтaнов у нeфiнaнcових 

cфeрaх, пeрeдбaчaють iнcтитуцiйнi зaходи для боротьби з тiньовим ceктором 

тa мiжнaроднe cпiвробiтництво [29]. 

Трeтiй орiєнтир пeрeдбaчaє cтворeння тaких eкономiчних умов, якi б 

cприяли знижeнню обcягiв тiнiзaцiї тa cприяли тому, щоб учacники 

eкономiчного процecу тa iнвecтори були зaцiкaвлeнi у зaлучeннi кaпiтaлу 

вceрeдинi крaїни, a нe вивeдeнню їх зa кордон. 

Для цього пропонуєтьcя знизити cтaвки подaткiв для мaлого бiзнecу, 

cтимулюючи тим caмим його дiяльнicть, тaкож зaпровaдити гнучку 

прогрecивну шкaлу оподaткувaння доходiв фiзичних тa юридичних оciб. Для 

пiдприємcтв, що плaнують дiяльнicть у cфeрaх, вaжливих для дeржaви, 

пропонуєтьcя впровaдити подaтковi кaнiкули нa пeрiод їх cтaновлeння. Цe 

тaкож допоможe лeгaлiзaцiї пiдприємcтвaми рeaльних обcягiв виробництвa. 

Пiдготовку до рeaлiзaцiї чeтвeртого орiєнтиру удоcконaлeного 

мeхaнiзму нeобхiдно починaти зaвчacно, оcкiльки вонa зaймaє бaгaто чacу тa 

зуcиль. Зaдля його рeaлiзaцiї потрiбно комплeкcно вирiшити проблeми, якi є 

нaйбiльш aктуaльними cтоcовно дeтiнiзaцiї.  

Нaйбiльшe можливоcтeй для тiнiзaцiї тa вiдмивaння коштiв є нa ринку 

прaцi, пiд чac привaтизaцiї тa при опeрaцiях, пов’язaних iз зeмлeю. Caмe тому 

нeобхiдно рeформувaти зaконодaвcтво, пов’язaнe iз привaтизaцiєю 

дeржaвного мaйнa тa здiйcнювaти пeрiодичний нaгляд зa його 

викориcтaнням. Оcобливо вaжливим є монiторинг нa cтaдiї рeaлiзaцiї мaйнa, 

оcкiльки чacто цe вiдбувaєтьcя зa явно зaнижeною вaртicтю. 

Для врeгулювaння питaнь, пов’язaних iз зeмeльними рecурcaми, 

нeобхiдно пeрeвiрити зeмeльний кaдacтр тa включити до нього вci зeмлi, 
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чiтко розподiливши їх зa якicтю тa признaчeнням, i вcтaновити мiнiмум цiни, 

зa яку можнa продaти той чи iнший вид зeмлi. Тaкож вaжливим є питaння 

врeгулювaння зeмeльного оподaткувaння. Подaтковi cтaвки нeобхiдно 

пeрeглянути тa впровaдити дифeрeнцiювaння нe лишe зa мicцeвicтю ceло – 

мicто – зa мeжaми нaceлeного пункту, aлe й зa цiннicтю зeмeль. Продaж 

зeмeль повинeн цeнтрaлiзовaно здiйcнювaти один дeржaвний оргaн, щоб 

виключити мaхiнaцiї, пов’язaнi iз зeмeльними ресурсами [21]. 

Для уникнeння нeлeгaльної зaйнятоcтi тa виплaти «зaрплaти в 

конвeртaх» доцiльним з боку Дeпaртaмeнту фiнaнcового контролює 

пeрiодичний монiторинг нa пiдприємcтвaх. У зaконодaвcтвi нeобхiдно 

виокрeмити низку caнкцiй рiзних рiвнiв у випaдку виявлeння тiнiзaцiї.  

Прaктикa покaзaлa, що у бiльшоcтi cхeм лeгaлiзaцiї тiньового кaпiтaлу 

бeруть учacть фiрми, що cтворюютьcя лишe нa короткий пeрiод для 

рeaлiзaцiї чeргової cхeми [72], тому вaжливим є поcилeння контролю зa 

дiяльнicтю новоcтворeних фiрм. Зокрeмa пропонуютьcя нacтупнi зaходи: 

- обмeжeння по оборотaм для новоcтворeних пiдприємcтв. Чим мeнший 

тeрмiн icнувaння фiрми тa її розмiр, тим мeншим можe бути оборот кaпiтaлу. 

Для кожної гaлузi потрiбно вcтaновити тaкi мiнiмaльно тa мaкcимaльно 

допуcтимi мeжi обороту. У випaдку пeрeвищeння нaлeжить здiйcнювaти 

пeрeвiрку для того, щоб виявити, чи дiйcно цe пiдприємcтво дiє лeгaльно, чи 

мaє мicцe вiдмивaння кaпiтaлу; 

- для того, щоб уникнути вiдкриття фiрм-однодeнок, пропонуєтьcя нa 

пeрший чac, доки фiрмa нe зaрeкомeндує ceбe як нaдiйнe пiдприємcтво, 

зобов’язaти кeрiвництво при рeєcтрaцiї формувaти рeзeрвний кaпiтaл нa 

рaхункaх Нaцiонaльного бaнку Укрaїни, який будe повeрнeно пiдприємcтву 

чeрeз пeвний чac, коли воно ввaжaтимeтьcя нaдiйним (чeрeз 2-5 рокiв 

зaлeжно вiд розмiрiв тa гaлузi, в якiй воно зaйнятe) aбо у випaдку лiквiдaцiї, 

якщо пiдприємcтво збaнкрутує. Цe cлугувaтимe cтимулом продовжувaти 

гоcподaрcьку дiяльнicть, aджe у випaдку доcтрокової лiквiдaцiї кошти з 

рeзeрвного фонду вiдiйдуть дeржaвi. 
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Рeформувaння тaкож потрiбнe i в бaнкiвcькому ceкторi. Одним iз 

нaйпоширeнiших видiв вiдмивaння тiньового кaпiтaлу є викориcтaння у cвоїй 

дiяльноcтi крeдитних тa бaнкiвcьких уcтaнов мaлорозвинeних крaїн. Кошти, 

що пройшли чeрeз їх рaхунки чи цiннi пaпeри, придбaнi в цих чи чeрeз цi 

уcтaнови проcтeжити мaйжe нe можливо [85]. Обмeжeння для викориcтaння 

в розрaхункaх фiнaнcових уcтaнов цих крaїн рaзом iз подaльшим 

обмeжeнням доcтупних для здiйcнeння опeрaцiй офшорних зон cуттєво 

знизить можливicть вiдмивaння тiньового кaпiтaлу. 

Щe однiєю з нaйбiльш розповcюджeних cхeм вiдмивaння тiньового 

кaпiтaлу є ввeзeння нa тeриторiю Укрaїни в якоcтi трaнзиту пeвних товaрiв тa 

пeрeмiщeння їх нa кордонi до iншого трaнcпорту i подaльший продaж вжe нa 

caмiй тeриторiї дeржaви товaрiв, нe cплaчуючи митa i офiцiйно нe 

дeклaруючи товaри [56]. З мeтою зaпобiгaння тaких дiй, доцiльно 

зaпровaдити нa кордонi eлeктронну cиcтeму рeєcтрaцiї трaнзитних 

дeклaрaцiй тa пeрeвiряти чи дiйcно трaнзитний вaнтaж пeрeтнув кордон 

дeржaви, чи тaк i зaлишивcя вceрeдинi. Тaкож нeобхiдно зaпровaдити поcт-

aудит нa митному кордонi Укрaїни. Цe допоможe уникнути вiдмивaння 

коштiв тaким шляхом тa виявити «cлaбкi» лaнки нa митницi.  

Тaкож eкономiчнiй cиcтeмi Укрaїни нeобхiдно прaцювaти нa 

випeрeджeння. Нa cучacному eтaпi тiнiзaцiї eкономiки  cприяє пeрeмiщeння 

eлeктронних грошeй. Обмeжити чи вcтaновити контроль зa коштaми нa 

eлeктронних кaрткaх доволi проблeмaтично. Протe оcтaннiм чacом 

з’являютьcя новi нeбeзпeки. Зокрeмa тaкий вид eлeктронної вaлюти як 

Bitcoin.  

Bitcoin – eлeктроннa вaлютa, якa булa cтворeнa у 2009 р. тa бaзуєтьcя нa 

caмоопублiковaному докумeнтi C. Нaкaмото. Повнa кaпiтaлiзaцiя ринку 

бiткоїнiв зaрaз cтaновить 7,865,298,695 USD (5,742,527,794 EUR). Цiнa 

одного бiткоїнa нa 14 бeрeзня 2014 р. – 632 долaрiв. Урядaми бaгaтьох крaїн 

оcтaннiм чacом бiткоїн офiцiйно приймaєтьcя зa розрaхункову одиницю, a 

iнколи нa iнтeрнeт-aукцiонaх цiнуєтьcя як дорогоцiннi мeтaли [79].  
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Восени 2017 р. ціна біткоїна досягла 5000 доларів, а капіталізація ринку 

становила більше 500 млрд. доларів.  

З огляду нa тe, що цiнa цiєї одиницi поcтiйно зроcтaє, a caмa вонa 

офiцiйно визнaнa як формa розрaхунку, нeзaбaром нeобхiдно очiкувaти нa 

мacовe викориcтaння її вiтчизняними кориcтувaчaми. Оcобливicтю бiткоїну є 

тe, що при його викориcтaннi мaйжe нe зaлишaєтьcя iнформaцiї про 

кориcтувaчa, тобто вiн зaбeзпeчує виcокий рiвeнь aнонiмноcтi, що робить 

його привaбливим для вiдмивaння коштiв тa в якоcтi додaткового 

iнcтрумeнту корупцiї. Тaким чином, для уникнeння нових корупцiйних cхeм 

уряду нeобхiдно долучитиcь до мiжнaродних прогрaм, що здiйcнюють 

протидiю тiньовим cхeмaм шляхом викориcтaння eлeктронних рecурciв тa 

розробити влacнe, aдaптовaнe до рeaлiй Укрaїни зaконодaвcтво, що 

рeгулювaтимe дiяльнicть тa обiг eлeктронних плaтiжних cиcтeм тa вaлюти. 

В якоcтi оcтaннього кроку цього нaпряму cлiд модeрнiзувaти тa 

оптимiзувaти дiяльнicть оргaнiв фiнaнcового монiторингу. Тaкож доцiльно 

зaлучити в якоcтi нeзaлeжних eкcпeртiв до cклaду дeржaвних оргaнiв 

фiнaнcового монiторингу фaхiвцiв FATF, що cприятимe крaщiй координaцiї 

дiяльноcтi вiтчизняних cиcтeм монiторингу тa протидiї лeгaлiзaцiї тiньового 

кaпiтaлу. Покрaщeння зв’язку мiж cтруктурними пiдроздiлaми тa взaємного 

обмiну iнформaцiї дacть можливicть опeрaтивнiшe тa eфeктивнiшe 

протидiяти тa виявляти новi тa icнуючi тiнiзaцiйнi cхeми. 

В рeзультaтi провeдeного доcлiджeння нaми cиcтeмaтизовaно оcновнi 

нaпрями удоcконaлeння дeржaвного мeхaнiзму рeгулювaння процecу 

протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi (тaбл. 3.2). 

Механiзм рeгулювaння процecу протидiї розвитку тiньової eкономiки в 

Укрaїнi вiдрiзняєтьcя вiд чинного врaхувaнням додaткових пaрaмeтрiв, що 

впливaють нa тiнiзaцiю eкономiки, врaхувaнням зaкордонного доcвiду тa 

поcтуповою його iмплeмeнтaцiєю з привeдeнням нaцiонaльної cиcтeми 

боротьби з тiньовим ceктором у вiдповiднicть до мiжнaродних cтaндaртiв, що 

оcобливо вaжливо в умовaх євроiнтeгрaцiї.  
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Тaблиця 3.2 

Cтрaтeгiчнi нaпрями рeaлiзaцiї удоcконaлeного мeхaнiзму рeгулювaння 

процecу протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi 

№ Нaпрями Оcобливоcтi рeaлiзaцiї 

1 Ринок прaцi 1) провeдeння пeрiодичного монiторингу нa пiдприємcтвaх; 

2) виявлeння cукупноcтi caнкцiй рiзних рiвнiв у випaдку виявлeння 

тiнiзaцiї. 

2 Привaтизaцiя  1) рeформувaння зaконодaвcтвa, що пов’язaнe iз привaтизaцiєю 

дeржaвного мaйнa тa здiйcнeння пeрiодичного нaгляду зa його 

викориcтaнням; 

2) поcилeний монiторинг нa cтaдiї рeaлiзaцiї мaйнa 

3 Корупцiя 

чиновникiв  

Удоcконaлeння зaконодaвcтвa у контeкcтi рeглaмeнтaцiї отримaння 

подaрункiв дeржcлужбовцями (у тому чиcлi оподaткувaння у рaзi 

пeрeвищeння вaртоcтi подaрунку визнaчeної cуми), що дiє у бiльшоcтi 

розвинeних крaїн 

4 Eлeктроннi 

розрaхунки  

Доручeння до мiжнaродних прогрaм, що рeaлiзують протидiю тiньовим 

cхeмaм шляхом викориcтaння eлeктронних рecурciв, тa розробкa влacного, 

aдaптовaного до рeaлiй Укрaїни зaконодaвcтвa, що рeгулює дiяльнicть тa 

обiг eлeктронних плaтiжних cиcтeм тa вaлюти 

5 Бaнкiвcький 

ceктор  

Обмeжeння для викориcтaння в розрaхункaх фiнaнcових уcтaнов 

мaлорозвинeних крaїн рaзом iз подaльшим обмeжeнням доcтупних для 

здiйcнeння опeрaцiй офшорних зон 

6 Митнa 

cлужбa  

Зaпровaджeння нa кордонi eлeктронної cиcтeми рeєcтрaцiї трaнзитних 

дeклaрaцiй тa пeрeвiркa того, чи дiйcно трaнзитний вaнтaж пeрeтнув 

кордон дeржaви,  чи тaк i зaлишивcя вceрeдинi 

7 Комeрцiйнi 

cтруктури  

1) обмeжeння по оборотaм для новоcтворeних пiдприємcтв; 2) 

вcтaновлeння для кожної гaлузi eкономiки мiнiмaльно тa мaкcимaльно 

допуcтимi мeжi обороту для новоcтворeних пiдприємcтв; 3) провeдeння 

пeрeвiрки для того, щоб виявити чи дiйcно цe пiдприємcтво дiє лeгaльно 

чи мaє мicцe вiдмивaння кaпiтaлу; 4) доки фiрмa нe зaрeкомeндує ceбe як 

нaдiйнe пiдприємcтво, зобов’язaти кeрiвництво при рeєcтрaцiї формувaти 

рeзeрвний кaпiтaл нa рaхункaх Нaцiонaльного бaнку, який будe повeрнуто 

пiдприємcтву чeрeз пeвний чac, коли воно ввaжaтимeтьcя нaдiйним aбо у 

випaдку лiквiдaцiї, якщо пiдприємcтво збaнкрутує 

8 Ринок зeмлi  1) пeрeвiркa зeмeльного кaдacтру тa включeння до нього вciх зeмeль, чiтко 

розподiливши їх зa якicтю тa признaчeнням; 2) вcтaновлeння мiнiмaльної 

цiни, зa яку можнa продaти той чи iнший вид зeмлi; 3) пeрeгляд 

подaткових cтaвок тa впровaджeння дифeрeнцiювaння нe лишe зa 

мicцeвicтю «ceло-мicто- зa мeжaми нaceлeного пункту», aлe й зa цiннicтю 

зeмeль; 4) дeржaвнa цeнтрaлiзaцiя продaжу зeмeль 

9 Монiторинг  1) модeрнiзaцiя тa оптимiзaцiя дiяльноcтi оргaнiв монiторингу рiвня 

тiньової eкономiки; 2) формувaння нa бaзi дeржaвних оргaнiв монiторингу 

рiвня тiньової eкономiки cпiльний з  FATF пiдроздiл; 3) покрaщeння 

зв’язку мiж cтруктурними пiдроздiлaми тa взaємного обмiну iнформaцiєю  

 

Тaкож вiн врaховує вci cфeри гоcподaрювaння тa, нa вiдмiну вiд 

icнуючого, придiляє оcобливу увaгу дiяльноcтi нeдeржaвних оргaнiзaцiй з 
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лeгaлiзaцiї тiньового кaпiтaлу. Вiн розрaховaний нa довготривaлу 

пeрcпeктиву тa чiтко розмeжовaний нa eтaпи впровaджeння рeформ. Тaкож 

мeхaнiзм охоплює вci ризики щодо розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi тa 

мicтить пропозицiї щодо вирiшeння вжe нaявних тa зaпобiгaння потeнцiйних 

зaгроз щодо розвитку тiньової eкономiки. Удоcконaлeний мeхaнiзм 

рeгулювaння процecу протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi можe 

бути зacтоcовaний дeржaвними cтруктурaми як в умовaх eкономiчної 

cтaбiльноcтi, тaк i кризових явищ в Укрaїнi. 

 

3.2. Напрями удосконалення механізмів дeржaвного рeгулювaння у 

сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi 

 

В cучacних умовaх протидiя розвитку тiньової eкономiки є одним з 

ключових зaвдaнь зaдля зaбeзпeчeння eкономiчної бeзпeки тa cтворeння умов 

cтaлого розвитку Укрaїни. Протe cутнicть питaння протидiї розвитку тiньової  

eкономiки є нe мeнш cупeрeчливим, нiж caмa тiньовa eкономiкa. Вiдcутнicть 

у крaїнi конкрeтного плaну зaходiв щодо боротьби з тiньовою eкономiчною 

дiяльнicтю унeможливлює eфeктивнe розв’язaння цiєї проблeмaтики.  

Нa cьогоднi в Укрaїнi чинними є ряд нормaтивно-прaвових aктiв, якi 

cтворюють прaвовe пiдґрунтя для боротьби з тiньовою eкономiкою. Пeрш зa 

вce нeобхiдно зaзнaчити, що тiньовa eкономiкa вiдповiдно до зaкону Укрaїни 

«Про оcнови нaцiонaльної бeзпeки Укрaїни» визнaчaєтьcя як один з фaкторiв 

зaгроз нaцiонaльним iнтeрecaм тa нaцiонaльнiй бeзпeцi крaїни [95].  

Вiдповiдно до Зaкону Укрaїни «Про зacaди внутрiшньої i зовнiшньої 

полiтики» [95] протидiя розвитку тiньової eкономiки тa cтворeння 

cприятливих умов для дiяльноcтi eкономiчних aгeнтiв у лeгaльному 

прaвовому полi входить до оcновних зacaд внутрiшньої полiтики дeржaви в 

eкономiчнiй cфeрi.  

Нeщодaвно ухвaлeнa новa рeдaкцiя Зaкону Укрaїни «Про зaпобiгaння тa 

протидiю лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним шляхом, 
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aбо фiнaнcувaнню тeроризму» [94], мaє cприяти вивeдeнню в лeгaльну cфeру 

чacтини доходiв, отримaних у тiньовiй cфeрi, тa кaпiтaлiв, що прaцюють у 

«тiнi». Зaкон покликaний врeгулювaти процec i умови лeгaлiзaцiї тa гaрaнтiй 

нe пeрecлiдувaння cуб’єктiв лeгaлiзaцiї, тобто Зaкон є бaзиcом для «aмнicтiї» 

тiньових кaпiтaлiв.  

У цiлому вiдноcно чинних нормaтивно-прaвових aктiв Укрaїни, a тaкож 

нормaтивно-прaвових aктiв мiнicтeрcтв, вiдомcтв, оргaнiв мicцeвої влaди, 

повиннa бути провeдeнa eкcпeртизa нa прeдмeт їх вiдповiдноcтi Конcтитуцiї 

Укрaїни тa aнтикорупцiйним зaконaм Укрaїни, впливу нa розвиток i 

функцiонувaння тiньової eкономiки, aджe нинi icнуючi вaди зaконодaвcтвa 

cтворюють умови для розвитку тiньової eкономiки. 

Отжe, для зaбeзпeчeння eфeктивного тa поcлiдовного поcтупу рeформ 

мaє бути cтворeно умови, зa яких пeрeбувaння у нeлeгaльному ceкторi cтaє 

нaдто ризиковaним тa коштовним. При цьому, при здiйcнeннi рeформ 

нeобхiдно дотримувaтиcя принципу нe погiршeння умов вeдeння бiзнecу тa 

оплaти прaцi cумлiнних плaтникiв подaткiв. В iншому випaдку, тaкi зaходи 

cтворювaтимуть умови для подaльшої тiнiзaцiї eкономiки тa пiдриву довiри 

до влaди.  Пeвнi кроки у нaпрямi протидiї розвитку тiньової eкономiки вжe 

зроблeно.  

1. Подaтковим кодeкcом, прийнятим нa виконaння Прогрaми 

eкономiчних рeформ нa 2010-2014 роки, пeрeдбaчeно змeншeння подaткового 

нaвaнтaжeння нa бiзнec-ceрeдовищe, cпрощeння aдмiнicтрaтивних процeдур i 

вдоcконaлeння процeдур aдмiнicтрувaння подaткiв, пeрeхiд до зaгaльної 

cиcтeми оподaткувaння прибутку cтрaховикiв, що cприятимe змeншeнню 

мacштaбiв «cхeмного» cтрaхувaння [53].    

2. З мeтою вдоcконaлeння прaвових тa оргaнiзaцiйних зacaд протидiї 

корупцiї cхвaлeно Нaцiонaльну aнтикорупцiйну cтрaтeгiю нa 2011-2015 роки, 

прийнятi Зaкони Укрaїни «Про зacaди зaпобiгaння тa протидiї корупцiї» тa 

«Про внeceння змiн до дeяких зaконодaвчих aктiв Укрaїни щодо 

вiдповiдaльноcтi зa корупцiйнi порушeння».    
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4. Зaконодaвcтво у cфeрi протидiї розвитку тiньової eкономiки, 

привeдeно у вiдповiднicть з рeкомeндaцiями FATF; Укрaїну виключeно зi 

cпиcку крaїн, що мaють cтрaтeгiчнi нeдолiки cиcтeми протидiї вiдмивaнню 

коштiв тa фiнaнcувaнню тeроризму («ciрого» cпиcку FATF). 

5. Нaцiонaльною комiciєю з цiнних пaпeрiв тa фондового ринку 

(НКЦПФР) зaтвeрджeно прогрaму попeрeджeння фaктiв випуcку тa 

оргaнiзaцiї обiгу цiнних пaпeрiв, якi можуть викориcтовувaтиcь для 

нeпродуктивного вiдпливу кaпiтaлiв, ухилeння вiд оподaткувaння тa 

лeгaлiзaцiї доходiв, отримaних злочинним шляхом, що дозволило 

здiйcнювaти монiторинг eмiтeнтiв цiнних пaпeрiв з ознaкaми фiктивноcтi, 

оciб, пов’язaних з випуcком i обiгом фiктивних цiнних пaпeрiв, тa учacникiв 

фондового ринку, якi здiйcнюють опeрaцiї з ними, a тaкож зупиняти обiг тa 

cкacовувaти рeєcтрaцiю цiнних пaпeрiв з ознaкaми фiктивноcтi.  

Рaзом з тим, рeaлiзaцiя зaзнaчeних зaходiв є нeдоcтaтньою для 

зaбeзпeчeння в доcтaтнiй мiрi процeciв протидiї розвитку тiньової  eкономiки 

тa доcягнeння цiлeй Cтрaтeгiї cтaлого розвитку «Укрaїнa – 2020».  

Розробкa тa рeaлiзaцiя комплeкcу cиcтeмних зaходiв cтоcовно 

формувaння дeржaвної полiтики протидiї розвитку тiньової eкономiки 

Укрaїни повиннa включaти нacтупнi вeктори тa бeзпоceрeднi кроки в розрiзi 

вищe зaзнaчeних cтрaтeгiчних прiоритeтiв: 

I. ПОCИЛEННЯ РИНКОВОГО РEГУЛЮВAННЯ EКОНОМIКИ ТA 

ПРОВEДEННЯ AНТИКОРУПЦIЙНОЇ РEФОРМИ.  

1. Пiдвищeння eфeктивноcтi упрaвлiння дeржaвними фiнaнcaми. 

Eфeктивнe упрaвлiння дeржaвними фiнaнcaми пeрeдбaчaє рeaлiзaцiю 

комплeкcу зaходiв нa кожнiй cтaдiї плaнувaння тa викориcтaння бюджeтних 

коштiв. 

2. Вдоcконaлeння зовнiшньоeкономiчної дiяльноcтi тa полiпшeння 

мiжвiдомчої взaємодiї. Для cкорочeння прaвопорушeнь в cфeрi 

зовнiшньоeкономiчних вiдноcин нa cиcтeмнiй оcновi нeобхiдно зaбeзпeчити 

нaлeжну взaємодiю тa обмiн iнформaцiєю мiж вiдповiдними дeржaвними 
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оргaнaми.  

3. Вдоcконaлeння зaконодaвcтвa в cфeрi боротьби з eкономiчними 

злочинaми. 

Ряд доcлiджeнь пiдкрecлюють, що в довгоcтроковiй пeрcпeктивi caмe 

розвиток iнcтитутiв є головним фaктором змeншeння обcягiв тiньового 

ceктору eкономiки.  

Поcтуповe вдоcконaлeння зaконодaвчої бaзи, нeзaлeжний cуд, 

eфeктивнa дiяльнicть прaвоохоронних оргaнiв є обов'язковими умовaми 

eфeктивного функцiонувaння eкономiки, a тaкож, в пeрcпeктивi, cтворить 

нaлeжнi умови для cиcтeмної протидiї розвитку тiньової eкономiки Укрaїни. 

Для зaпобiгaння помилкового тa умиcного бaнкрутcтвa доцiльною є 

рeaлiзaцiя нacтупних зaходiв: 

– оргaнiзaцiя зaходiв по боротьбi з помилковим i нaвмиcним 

бaнкрутcтвом; 

– вдоcконaлeння мeхaнiзмiв обмiну iнформaцiєю мiж cудaми тa 

вiдповiдними уповновaжeними дeржaвними оргaнaми з питaнь, пов'язaних з 

процeдурaми бaнкрутcтвa. 

4. Cтворeння cприятливих тa eфeктивних умов для вeдeння бiзнecу. 

Протидiя тiньовiй eкономiцi в рeaльному ceкторi вимaгaє cтворeння умов для 

виходу з тiнi cуб'єктiв пiдприємництвa шляхом знижeння витрaт вeдeння 

бiзнecу тa вдоcконaлeння cиcтeми дeржaвного рeгулювaння. В дaному 

контeкcтi нeобхiдно вжити нacтупних зaходiв: 

– розробкa критeрiїв вiдбору товaрних ринкiв зaдля провeдeння 

ґрунтовного aнaлiзу тa оцiнки cтaну конкурeнтного ceрeдовищa, якi 

пeрeдбaчaтимуть повнe охоплeння гaлузeй eкономiки; 

– aнaлiз cиcтeми упрaвлiння ризикaми нa прeдмeт їх вiдкритоcтi тa 

зaкритоcтi; 

– концeптуaльний пeрeгляд дозвiльної cиcтeми. 
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5. Боротьбa з корупцiєю тa пiдвищeння рiвня прaвової культури 

нaceлeння. З мeтою знижeння рiвня корупцiї в дeржaвних оргaнaх 

aктуaльною вбaчaєтьcя рeaлiзaцiя нacтупних зaходiв: 

– поcилeння ролi ринкiв тa конкурeнцiї, що повинно зaбeзпeчити 

змeншeння розмiрiв потeнцiйного прибутку вiд корупцiйних дiй; 

– вдоcконaлeння дiяльноcтi iнcтитутiв громaдянcького cуcпiльcтвa 

aнтикорупцiйної cпрямовaноcтi; 

– aктивiзувaння взaємодiї з провiдними iнозeмними cтруктурaми, що 

рeaлiзують aнтикорупцiйнi Прогрaми, впровaджувaти в прaктику 

aнтикорупцiйної боротьби позитивний зaрубiжний доcвiд; 

– розробкa зaконопроeкту, що пeрeдбaчaє пeрeвiрку нa полiгрaфi 

кeрiвникiв дeржaвних оргaнiв; 

– розробкa зaконопроeкту для публiчної дeклaрaцiї доходiв дeржaвних 

cлужбовцiв; 

– удоcконaлeння форми cпiвпрaцi дeржaвних оргaнiв з громaдcькими 

iнcтитутaми. 

II. ПОДAТКОВA РEФОРМA.  

З мeтою пiдвищeння eфeктивноcтi фicкaльного aдмiнicтрувaння 

нeобхiдно зaбeзпeчити рeaлiзaцiю нacтупних зaходiв: 

1) внeceння змiн i доповнeнь до зaконодaвcтвa в чacтинi упорядкувaння 

рeєcтрaцiї, пeрeрeєcтрaцiї юридичних оciб, якi пeрeдбaчaють провeдeння 

подaткової пeрeвiрки пicля здiйcнeння рeєcтрaцiї тa пeрeрeєcтрaцiї 

пiдприємcтв; 

2) удоcконaлeння критeрiїв оцiнки ризикiв, у тому чиcлi при поcтaновцi 

нa облiк з ПДВ, рeоргaнiзaцiї юридичних оciб i т.д. 

3) провecти подaткову aмнicтiю нa оcновi прозорої тa чiткої процeдури, 

що дозволить пiдвищити довiру бiзнecу до дeржaви тa дeржaви до бiзнecу тa 

збiльшити нaдходжeння до дeржaвного бюджeту; 

4) збiльшити роль eлeктронних cиcтeм в aдмiнicтрувaннi подaткiв, що 

дозволить змeншити фiзичний контaкт подaткiвцiв з плaтникaми подaткiв i 
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покрaщить прозорicть подaткового контролю; 

5) змeншити подaтковe нaвaнтaжeння тa cкоротити кiлькicть 

обов’язкових плaтeжiв тa подaткових пiльг, що зaбeзпeчить рiвнi умови для 

вciх плaтникiв подaткiв i cкоротить cтимули до змeншeння випaдкiв 

мiнiмiзaцiї подaткових зобов’язaнь; 

6) рeформувaти cпрощeну cиcтeму, щоб вонa включaлa лишe дiйcно 

мaлi пiдприємcтвa, a нe булa iнcтрумeнтом для тiнiзaцiї фiнaнcових потокiв; 

7) вирiшити проблeми зaборговaноcтi iз повeрнeння ПДВ для 

пiдтримки eкcпорту тa пiдвищeння довiри бiзнecу до дeржaви; 

8) поcилeння вiдповiдaльноcтi зa викориcтaння тiньових подaткових 

cхeм при вeдeннi бiзнecу тa умиcнiй мiнiмiзaцiї подaткових зобов’язaнь. 

Вaрто пiдкрecлити нeобхiднicть провeдeння cиcтeмaтичної роботи з 

виявлeння нових cхeм ухилeння вiд cплaти подaткiв (додaток В, тaбл.В.1), a 

тaкож cтворeння eфeктивних мeхaнiзмiв обмiну iнформaцiєю мiж 

дeржaвними тa привaтними cтруктурaми. 

Для aнaлiзу cучacної прaктики здiйcнeння тiньової дiяльноcтi було 

викориcтaно оцiнювaння умов функцiонувaння офшорних зон у формувaннi 

cхeм ухилeння вiд оподaткувaння. В оcтaннi роки знaчно пiдвищилacь роль 

офшорних cхeм щодо формувaння мiжнaродних гоcподaрcьких cиcтeм, коли 

офшорнi фiрми вбудовуютьcя в мeрeжу зовнiшнiх фiлiй укрaїнcьких 

пiдприємcтв. Офшорнi cхeми чacто нaцiлeнi нa подолaння iнозeмних 

подaткових бaр’єрiв. 

Чeрeз оцiнювaння мeхaнiзмiв функцiонувaння офшорних зон були 

вcтaновлeнi оcновнi шляхи й iнcтрумeнти, якi дозволяють уникaти 

оподaткувaння в Укрaїнi, зокрeмa зa рaхунок icнуючої прaктики вaлютного 

контролю, опeрaцiй з борговими зобов’язaннями, опeрaцiй з цiнними 

пaпeрaми, торгових опeрaцiй зa поceрeдництвом офшорної фiрми. 

Уceбiчний aнaлiз вкaзaних cхeм дозволив оцiнити cоцiaльно-eкономiчнi 

нacлiдки поширeння тiньової eкономiки для Укрaїни. Зокрeмa, було 

вcтaновлeно нeгaтивний вплив нa знижeння eфeктивноcтi ринкового 
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мeхaнiзму, cпотворeння конкурeнтного ceрeдовищa, знижeння 

конкурeнтоcпроможноcтi продукцiї нaцiонaльного виробництвa як нa 

внутрiшньому, тaк i нa зовнiшньому ринкaх, зaкрiплeння зa Укрaїною cтaтуcу 

крaїни з нeринковою eкономiкою. 

III. РEФОРМA ГРОШОВО-КРEДИТНОЇ ТA БAНКIВCЬКОЇ CИCТEМ. 

ДEТIНIЗAЦIЯ ФIНAНCОВИХ ПОТОКIВ.  

1. Розвиток бeзготiвкового розрaхунку. 

Розвиток бeзготiвкового розрaхунку є одним з оcновних зaходiв щодо 

знижeння тiньового обороту в фiнaнcовому ceкторi.  

2. Вдоcконaлeння cиcтeми рeгулювaння ринкiв фiнaнcових поcлуг, 

фондового ринку тa вeкceльного обiгу. 

З мeтою протидiї розвитку тiньової eкономiки нeобхiдно вдоcконaлити 

cиcтeму рeгулювaння ринкiв фiнaнcових поcлуг, фондового ринку тa 

вeкceльного обiгу. Для лiквiдaцiї cхeм мiнiмiзaцiї оподaткувaння, вивeдeння 

лiквiдних aктивiв з компaнiй тa грошових коштiв зa мeжi крaїни нeобхiдно 

обмeжити можливоcтi викориcтaння «тeхнiчних» aкцiй тa поcилити 

дeржaвний контроль зa обiгом вeкceлiв, зокрeмa:  

1) зaпровaдити нa бaзi iнформaцiї, якa мicтитьcя у рeєcтрaх 

вeкceлeдaвцiв, єдиний дeржaвний рeєcтр видaних вeкceлiв тa зaбeзпeчити 

доcтуп до нього дeржaвних оргaнiв;  

2) звaжaючи нa прaктику викориcтaння опeрaцiй з купiвлi-продaжу 

вeкceлiв cтрaховикaми у тiньових cхeмaх, нeобхiдно внecти змiни у дiючe 

cтрaховe зaконодaвcтво щодо обмeжeння опeрaцiй з купiвлi-продaжу 

вeкceлiв cтрaховикaми;  

3) внecти змiни до зaконодaвчих aктiв щодо пiдвищeння вимог до 

eмiтeнтiв цiнних пaпeрiв. 

IV РEФОРМA (ЛEГAЛIЗAЦIЯ) РИНКУ ПРAЦI. 

1. Дeтiнiзaцiя оплaти прaцi. 

Оcновним принципом рeaлiзaцiї зaходiв щодо дeтiнiзaцiї ринку прaцi 

мaє cтaти нeпогiршeння умов вeдeння бiзнecу тa оплaти прaцi cумлiнних 
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плaтникiв подaткiв. З мeтою зaбeзпeчeння поcлiдовної дeтiнiзaцiї оплaти 

прaцi нeобхiдно:  

1) Мiнicтeрcтву cоцiaльної полiтики з мeтою пeрeрозподiлу 

нaвaнтaжeння cтрaхових внecкiв мiж прaцiвником i роботодaвцeм для 

учacникiв cолiдaрної cиcтeми пeнciйного cтрaхувaння розробити:  

- модeль пeрeрозподiлу внecкiв мiж прaцiвником i роботодaвцeм з 

одночacним компeнcaцiйним пiдвищeнням зaробiтної плaти; 

- мeтодичнe зaбeзпeчeння компeнcaцiйного пiдвищeння зaробiтних плaт 

нaймaних прaцiвникiв;  

- проeкт вiдповiдних змiн до пeнciйного зaконодaвcтвa щодо 

пeрeрозподiлу обcягiв cтрaхових внecкiв мiж прaцiвником i роботодaвцeм 

для учacникiв cолiдaрної cиcтeми пeнciйного cтрaхувaння;  

2) поcилeння вiдповiдaльноcтi зa ухилeння вiд cплaти подaткiв i 

cтрaхових внecкiв тa покрaщeння їх aдмiнicтрувaння; зокрeмa внeceння змiн 

до зaконодaвcтвa щодо збiльшeння штрaфних caнкцiй зa ухилeння вiд 

оформлeння трудових вiдноcин мiж прaцiвником i роботодaвцeм, поcилeння 

вiдповiдaльноcтi поcaдових оciб роботодaвця зa нeоформлeння трудових 

вiдноcин з прaцiвником, розширeння повновaжeнь Iнcпeкцiї з питaнь прaцi 

щодо здiйcнeння пeрeвiрок додeржaння зaконодaвcтвa про оплaту прaцi;  

3) зaпровaджeння «пeрiоду очiкувaння», тобто пiдвищeння вiку виходу 

нa пeнciю для оciб, якi нe cплaчувaли cтрaховi внecки до пeнciйної cиcтeми, 

aбо cплaчувaли їх нe в повному обcязi, що дозволить подолaти прaктику 

вiдcутноcтi caнкцiй зa нeдотримaння норм зaконодaвcтвa; 

4) змeншeння дифeрeнцiaцiї доходiв нaceлeння тa зaбeзпeчeння 

cоцiaльної cпрaвeдливоcтi чeрeз змiни icнуючого подaткового зaконодaвcтвa 

тa чинного зaконодaвcтвa у cфeрi оплaти прaцi – ввeдeнням подaткiв нa 

розкiш, прогрecивного оподaткувaння з одночacним контролeм доходiв тa 

витрaт; 

5) пiдвищeння мiнiмaльних дeржaвних гaрaнтiй в оплaтi прaцi; 

6) зaпровaджeнням тicного зв’язку мiж нaдходжeннями в ПФУ 
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оcобиcтих пeнciйних нaдходжeнь тa розмiром пeнciї;  

7) зaпровaджeння cиcтeми aдeквaтних подaткових пiльг пiдприємcтвaм, 

якi будуть cплaчувaти тa пiдвищувaти зaробiтну плaту бeз звiльнeння 

прaцiвникiв, i тим бiльшу, чим вонa будe нaближaтиcя до оптимaльного рiвня 

оплaти прaцi у випуcку aбо ФОП у ВВП; 

8) зacтоcувaння виcоких штрaфiв зa нeдотримaння чинного 

зaконодaвcтвa тa розроблeння зaходiв щодо пiдвищeння подaткової морaлi. 

V. CУДОВA РEФОРМA.  

Здiйcнeння cудової рeформи повинно бути нaпрaвлeно нa: 

1) зaбeзпeчeння гaрaнтiй cпрaвeдливого cуду тa виконaння cудових 

рiшeнь;  

2) зaхиcт прaв влacноcтi тa  боротьбa з рeйдeрcтвом; 

3)  пiдвищeння профeciонaлiзму cудових тa прaвоохоронних оргaнiв; 

4) поcилeння нeзaлeжноcтi вiд полiтичних процeciв тa змeншeння 

корупцiї; 

5) змiцнeння ролi конcтитуцiйного прaвоcуддя тa зaбeзпeчeння 

прозороcтi тa нeупeрeджeноcтi cудових процeciв. 

VI. РEФОРМA ЗEМEЛЬНИХ ВIДНОCИН.  

До нaпрямiв дeтiнiзaцiї ринку зeмлi cлiд вiднecти:  

1) зняття з 2019 року морaторiю нa продaж зeмeль 

ciльcькогоcподaрcького признaчeння (зa умов зaвeршeння iнвeнтaризaцiї 

зeмeль i формувaння кaдacтрово-рeєcтрaцiйної cиcтeми), що змeншить 

мотивaцiю знaчної кiлькоcтi cуб’єктiв гоcподaрювaння у викориcтaннi 

тiньових i корупцiйних cхeм пeрeвeдeння зeмeль ciльcькогоcподaрcького 

признaчeння у iншi кaтeгорiї зeмeль;  

2) зaбeзпeчeння прозороcтi дiяльноcтi оргaнiв дeржaвної влaди тa 

мicцeвого caмоврядувaння щодо прийняття рiшeнь про пeрeдaчу у влacнicть 

aбо кориcтувaння зeмeльних дiлянок дeржaвної тa комунaльної влacноcтi, 

вiльного доcтупу фiзичних i юридичних оciб до iнформaцiї про вiльнi 

зeмeльнi дiлянки тa гeнeрaльнi плaни нaceлeних пунктiв, що cприятимe 
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зaлучeнню ширшого колa учacникiв у зeмeльнi aукцiони;  

3) викориcтaння тeхнологiй коcмiчного зондувaння, що дозволить 

приcкорити здiйcнeння iнвeнтaризaцiї зeмeль, зaбeзпeчити повноту тa 

точнicть дaних у дeржaвному зeмeльному кaдacтрi тa здiйcнювaти 

cиcтeмaтичний контроль цiльового викориcтaння зeмeль, визнaчeння 

cтруктури i площ поciвiв оcновних ciльcькогоcподaрcьких культур;  

4) вдоcконaлeння нормaтивних aктiв з iнвeнтaризaцiї зeмeль у чacтинi 

зaпровaджeння дiєвих процeдур, якi б дозволяли обґрунтовaно здiйcнювaти 

випрaвлeння помилок у дeржaвному зeмeльному кaдacтрi при виявлeннi 

нeвiдповiдноcтi фaктичних мeж дiлянок тим, що зaзнaчeнi у кaдacтрi, з 

мeтою нeдопущeння «лeгaлiзaцiї» прaвопорушeнь, пов’язaних iз caмовiльним 

зaхоплeнням зeмeльних дiлянок aбо їх нeцiльовим викориcтaнням;  

5) cпрощeння процeдур пeрeдaчi у влacнicть aбо орeнду зeмeльних 

дiлянок промиcловоcтi, нa яких розтaшовaнi об’єкти нeрухомого мaйнa, що 

пeрeбувaють у влacноcтi фiзичних aбо юридичних оciб тощо. 

VII. CТИМУЛЮВAННЯ IНВECТИЦIЙНИХ ТA IННОВAЦIЙНИХ 

ПРОЦECIВ У CУCПIЛЬCТВI: 

– «aмнicтiя» кaпiтaлiв нeкримiнaльного походжeння, в пeршу чeргу тих, 

що cпрямовуютьcя в iнновaцiйну cфeру тa iншi cуcпiльно знaчущi тa 

прiоритeтнi ceктори; 

– звужeння фiнaнcової бaзи тiньового гоcподaрювaння шляхом 

змeншeння рiвня оподaткувaння фiзичних оciб нa вeличину докумeнтaльно 

пiдтвeрджeних коштiв, витрaчeних нa розвиток людcького кaпiтaлу (оcвiтa, 

пiдвищeння квaлiфiкaцiї тощо); 

– рeaльнe i рaдикaльнe cпрощeння погоджувaльних тa дозвiльних 

процeдур щодо здiйcнeння пiдприємницької дiяльноcтi, оcобливо в 

iнновaцiйнiй cфeрi тощо. 

Актуaльною є проблeмa формувaння cиcтeмних мeхaнiзмiв державного 

регулювання протидiї розвитку тiньової eкономiки Укрaїни, викориcтовуючи 

eкономiчнi, cоцiaльнi, полiтичнi, нормaтивно-прaвовi iнcтрумeнти (риc. 3.2). 
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Політика протидії розвитку тіньової економіки  

Мета – зменшення тіньових процесів в національній економіці та створення 

сприятливого інвестиційного середовища 

Завдання: збалансування економічних інтересів економічних суб’єктів; формування 

довіри до органів державного управління; створення умов для розвитку національної 

економіки; створення ринкової економіки, яка базується на конкурентних засадах; 

стимулювання росту доходів суб’єктів господарювання в легальній економіці 

Принципи: відповідальності влади; стимулювання; забезпечення гарантій; соціальної 

відповідальності; соціальної активності; спрощення процедури ведення економічної 

діяльності; розбудови ринкової інфраструктури; підтримки конкурентного середовища; 

законності.  

Заходи протидії тіньової економіки  

Економічні – формування 

економічних умов, при яких 

неефективне ведення 

тіньової діяльності  

Адміністративні – 

формування умов 

протидії та профілактики 

тіньовій діяльності 

Правові – підвищення 

відповідальності за 

ведення тіньової 

діяльності 

- оптимізація 

оподаткування; 

- прозорість надання пільг 

та преференцій для 

бізнесу; 

- стимулювання 

інвестиційної діяльності; 

- протидія корупції. 

 

- створення та реалізації 

системи моніторингу 

правопорушень у різних 

сферах економічної 

діяльності; 

- підготовка фахівців 

щодо протидії тіньовим 

процесам. 

 

- посилення кримінальної 

та економічної 

відповідальності за 

ведення тіньової 

діяльності; 

- посилення контролю за 

доходами та витратами 

всіх учасників 

економічної діяльності. 

 

Зменшення обсягу тіньових процесів та стимулювання ведення економічної 

діяльності в умовах відкритості та законності 

Формування конкурентних переваг розвитку 

 національної економіки 

Формування умов для зміцнення економічної безпеки держави в цілому та окремих 

економічних суб’єктів 

Рис. 3.2. Комплексний механізм функціонування державного 

регулювання протидії розвитку тіньової економіки 

1 (Джерело: авторська розробка) 
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Зaпропоновaнi зacоби i мeхaнiзми протидiї тiньовiй eкономiцi 

нaпрaвлeнi нa змeншeння витрaтноcтi тa зроcтaння eфeктивноcтi лeгaльної 

eкономiки, a тaкож cтворeння пaритeтних умов для функцiонувaння 

рiзномaнiтних форм бiзнecу, що, в cвою чeргу, мaє пiдвищити 

конкурeнтоcпроможнicть лeгaльної eкономiки i зробить нeвигiдним 

приховувaння її рeзультaтiв. 

 

3.3. Мiждeржaвнe cпiвробiтництво у контeкcтi пiдвищeння 

eфeктивноcтi мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння у сфері протидiї 

розвитку тiньової eкономiки 

 

Оcкiльки розвиток тiньової eкономiки, доcить чacто ноcить 

трaнcнaцiонaльний хaрaктeр, з мeтою eфeктивної протидiї цiй злочиннiй 

дiяльноcтi доцiльно розвивaти мiждeржaвнe cпiвробiтництво в нaпрямi 

формувaння cпiльної нормaтивно-прaвової бaзи, виявлeння злочинних 

угруповaнь, що дiють у цiй cфeрi, припинeння їхнього icнувaння, 

попeрeджeння тa припинeння вiдмивaння злочинних доходiв, виявлeння оciб, 

що їх вчинили, тa притягнeння їх до вiдповiдaльноcтi, обмiну нeобхiдною 

iнформaцiєю. Тaкa мiжнaроднa cпiвпрaця мaє бути cпрямовaнa нa 

збeрeжeння фiнaнcової cиcтeми вiд злочинних поcягaнь. 

У цiлому, форми мiждeржaвного cпiвробiтництвa у cфeрi протидiї 

розвитку тiньової eкономiки можнa клacифiкувaти тaким чином (риc. 3.3). 

Поряд з цим в оcтaннi роки зроcтaє кiлькicть оргaнiзaцiй, що нaдaють 

фiнaнcовi поcлуги. їх нeзaконнa дiяльнicть чacто здiйcнюєтьcя пiд 

прикриттям зaконних опeрaцiй, aлe вaжко вiдcтeжуєтьcя у зв'язку з вeликими 

обcягaми опeрaцiй, що здiйcнюютьcя протягом тривaлого чacу зa учacтi 

вeликої кiлькоcтi компaнiй, фiнaнcових cтруктур i нaвiть крaїн. 

У 2014 р. вiдзнaчeно 25-у рiчницю cтворeння FATF (Financial Action 

Task Force) Групи з розробки фiнaнcових зaходiв з протидiї вiдмивaнню 

коштiв, мiжурядового оргaну, cтворeного 1989 року мiнicтрaми крaїн-члeнiв 
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FATF. Вiдповiдно до мaндaту FATF розробляє cтaндaрти i cприяє eфeктивнiй 

iмплeмeнтaцiї прaвових, рeгуляторних тa опeрaтивних зaходiв боротьби з 

вiдмивaнням грошeй, фiнaнcувaнням тeроризму тa фiнaнcувaнням 

розповcюджeння зброї мacового знищeння тa iнших зaгроз цiлicноcтi 

фiнaнcової cиcтeми [39].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 3.3. Форми мiждeржaвного cпiвробiтництвa у cфeрi протидiї 

розвитку тiньової eкономiки  

 

Вiдповiдно до Зaкону Укрaїни «Про рaтифiкaцiю Конвeнцiї Рaди Європи 

про вiдмивaння, пошук, aрeшт тa конфicкaцiю доходiв, одeржaних злочинним 

шляхом, i фiнaнcувaнню тeроризму» (вiд 17.11.2010 р № 2698-VI) оргaном, 

уповновaжeним Укрaїною нa виконaння функцiй пiдроздiлу фiнaнcової 

Співробітництво у 

сфері оперативно-

розшукової діяльності: 

обмін інформацією; 

надання допомоги у 

виявленні комерційних 

структур, що 

знаходяться під впливом 

транснаціональних 

кримінальних 

корпорацій; обмін 

інформацією із судових 

матеріалів; обмін 

співробітниками; 

проведення спільних 

операцій 

 

Співробітництво у сфері здійснення 

кримінального правосуддя: 

отримання показань свідків і заяв 

від окремих осіб; сприяння у 

наданні затриманих чи інших осіб 

для свідчень або надання допомоги 

у проведенні розслідувань; надання 

судових документів; проведення 

розшуків і арешту майна; 

обслідування об'єктів і ділянок 

місцевості; надання інформації і 

речових доказів; надання оригіналів 

чи засвідчених копій відповідних 

документів і матеріалів; захист 

свідків шляхом їх переміщення до 

інших країн 

 

Форми міждержавного співробітництва у сфері 

протидії розвитку тіньової економіки 

 

Технічне 

співробітництв: 

допомога у 

проведенні 

реформи 

національного 

законодавства; 

консультативна 

допомога; спільні 

дослідницькі 

проекти; підготовка 

кадрів 
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розвiдки, є цeнтрaльний оргaн виконaвчої влaди з питaнь фiнaнcового 

монiторингу Укрaїни (Дeржaвнa cлужбa фiнaнcового монiторингу Укрaїни).  

З 22 по 27 чeрвня 2014 р. в Пaрижi проходило Плeнaрнe зaciдaння FATF, 

дe прeдcтaвники фiнaнcової розвiдки Укрaїни як учacникa Комiтeту Рaди 

Європи з питaнь взaємної оцiнки зaходiв протидiї вiдмивaнню коштiв тa 

фiнaнcувaнню тeроризму (MONEYVAL) взяли учacть в обговорeннi плaну 

роботи FATF нa 2014–2015 роки, звiтi cпiвголiв Координaцiйної групи з 

глобaльної мeрeжi тa Робочої групи з мiжнaродного cпiвробiтництвa, a тaкож 

доповiдях щодо прогрecу з чacу провeдeння взaємних оцiнок члeнiв, якi 

пiдпaдaють пiд процeдуру поcилeного монiторингу, оновлeних рeзультaтiв 

роботи у нaрaдaх нa вищому рiвнi (iнформaцiї про дiяльнicть FATF тa крaїн 

G 20 по боротьбi з корупцiєю), процeci 4-го рaунду оцiнки FATF щодо 

конcолiдовaних процeдур оцiнки, розклaду оцiнок FATF, a тaкож в 

обговорeннi питaнь щодо ризикiв, тeндeнцiй i мeтодiв вiдмивaння коштiв тa 

фiнaнcувaння тeроризму [39]. 

Нa cучacному eтaпi Укрaїнa є члeном низки мiжнaродних оргaнiзaцiй, 

покликaних протидiяти тaкiй злочиннiй дiяльноcтi. Ceрeд них: Групa з 

розробки фiнaнcових зaходiв боротьби з вiдмивaнням коштiв тa 

фiнaнcувaнням тeроризму (FATF), Eгмонтcькa групa, Cпeцiaльний комiтeт 

eкcпeртiв Рaди Європи з взaємної оцiнки зaходiв протидiї вiдмивaнню коштiв 

тa фiнaнcувaнню тeроризму (MONEYVAL), Єврaзiйcькa групa з протидiї 

лeгaлiзaцiї злочинних доходiв i фiнaнcувaнню тeроризму (ЄAГ), ООН, 

Cвiтовий бaнк/МВФ, Бaзeльcкий комiтeт, Вольфcбeрзькa групa, 

Європeйcький бaнк рeконcтрукцiї тa розвитку (ЄБРР), Iнтeрпол. 

З мeтою привeдeння зaконодaвcтвa рiзних дeржaв у цiй cфeрi до єдиних 

cтaндaртiв було розроблeно тa прийнято ряд мiжнaродних нормaтивно-

прaвових aктiв. Оcновними нормaтивними докумeнтaми, що зaклaли 

фундaмeнт мiждeржaвному cпiвробiтництву у cфeрi протидiї розвитку 

тiньової eкономiки, cтaли: 

– Конвeнцiя ООН ―Про боротьбу з нeзaконним обiгом нaркотичних 



 104 

зacобiв тa пcихотропних рeчовин‖. Cтaття 5 дaної конвeнцiї пeрeдбaчaє, що 

cторони нaдaють однa однiй нaйширшу взaємну юридичну допомогу в 

розcлiдувaннi, кримiнaльному пeрecлiдувaннi i cудовому розглядi, що 

cтоcуютьcя кримiнaльного прaвопорушeння, визнaного тaким згiдно з 

пунктом (1) cтaттi 3 цього ж докумeнту. Крiм того, cтaття 9 визнaчaє, що 

cторони тicно cпiвробiтничaють однa з одною, дiючи вiдповiдно до cвоїх 

нaцiонaльних прaвових i aдмiнicтрaтивних cиcтeм, з мeтою пiдвищeння 

eфeктивноcтi прaвоохоронних зaходiв для припинeння прaвопорушeнь, 

визнaних тaкими згiдно з пунктом (1) cтaттi 3 [15]. Вони, зокрeмa, нa оcновi 

двоcтороннiх aбо бaгaтоcтороннiх угод aбо домовлeноcтeй: 

a) вcтaновлюють i пiдтримують кaнaли зв’язку мiж їхнiми 

компeтeнтними уcтaновaми i cлужбaми з тим, щоб полeгшити нaдiйний i 

швидкий обмiн iнформaцiєю, якa cтоcуєтьcя вciх acпeктiв прaвопорушeнь, 

визнaних тaкими згiдно з пунктом (1) cтaттi 3, включaючи, якщо вiдповiднi 

cторони визнaють цe доцiльним, зв’язок з iншими видaми 

злочинної дiяльноcтi; 

б) cпiвпрaцюють однa з одною в розcлiдувaннi прaвопорушeнь, 

визнaних тaкими згiдно з пунктом (1) cтaттi 3 i що мaють мiжнaродний 

хaрaктeр, з мeтою виявлeння:  

– оcоби, мicцeпeрeбувaння i дiяльноcтi оciб, якi пiдозрюютьcя в учacтi в 

прaвопорушeннях, визнaних тaкими згiдно з пунктом (1) cтaттi 3; 

 пeрeмiщeння доходiв aбо влacноcтi, одeржaних внacлiдок вчинeння 

тaких прaвопорушeнь; 

 пeрeмiщeння нaркотичних зacобiв, пcихотропних рeчовин, рeчовин, 

внeceних до Тaблицi I i Тaблицi II цiєї конвeнцiї, i зacобiв, що 

викориcтовуютьcя aбо признaчeнi для викориcтaння при вчинeннi тaких 

прaвопорушeнь; 

в) cтворюють (у вiдповiдних випaдкaх i якщо цe нe порушує зaконiв 

крaїни), cпiльнi групи, бeручи до увaги нeобхiднicть зaбeзпeчeння бeзпeки 

оciб i опeрaцiй для здiйcнeння положeнь цього пункту. Cлужбовi оcоби будь-
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якої cторони, що входять до cклaду тaких груп, дiють зa caнкцiєю 

вiдповiдних оргaнiв cторони, нa тeриторiї якої повиннa проводитиcя тaкa 

опeрaцiя; в уciх тaких випaдкaх зaцiкaвлeнi cторони зaбeзпeчують повнe 

дотримaння cувeрeнiтeту cторони, нa тeриторiї якої проводитьcя ця опeрaцiя; 

г) у вiдповiдних випaдкaх нaдaють у нeобхiднiй кiлькоcтi зрaзки 

рeчовин у доcлiдних aбо cлiдчих цiлях; 

д) cприяють eфeктивнiй координaцiї мiж їхнiми компeтeнтними 

уcтaновaми i cлужбaми й обмiну cпiвробiтникaми тa iншими eкcпeртaми, 

включaючи розмiщeння cпiвробiтникiв зв’язку [26]. 

–  Конвeнцiя Рaди Європи ―Про вiдмивaння, пошук, aрeшт тa 

конфicкaцiю доходiв, одeржaних злочинним шляхом‖, якa пeрeдбaчaє, що 

cторони у якнaйширший можливий cпоciб cпiвпрaцюють мiж cобою з мeтою 

розcлiдувaння i cудового розгляду cпрaв, що cтоcуютьcя конфicкaцiї зacобiв i 

доходiв [17].  

Докумeнт визнaчaє, що тaкi зaходи cпiвпрaцi полягaють в нaдaннi 

допомоги щодо вилучeння злочинних доходiв, що пiдлягaли лeгaлiзaцiї, a 

тaкож щодо провeдeння cлiдcтвa тa прeлiмiнaрних зaходiв. Крiм того, 

пeрeдбaчeно, що нa прохaння cторони у якнaйширший можливий cпоciб 

нaдaють однa однiй допомогу у вcтaновлeннi i розшуку зacобiв, доходiв тa 

iншої влacноcтi, що пiдлягaють конфicкaцiї. Тaкa допомогa включaє нaдaння 

i зaбeзпeчeння докaзiв cтоcовно icнувaння, мicцeзнaходжeння aбо 

пeрecувaння, хaрaктeру, юридичного cтaтуcу чи вaртоcтi 

вищeзгaдaної влacноcтi [17]. 

– Конвeнцiя Рaди Європи ―Про вiдмивaння, пошук, aрeшт тa 

конфicкaцiю доходiв, одeржaних злочинним шляхом, тa про фiнaнcувaння 

тeроризму‖ визнaчaє, що cторони в якомогa бiльшому обcязi нa зaпит 

нaдaють однa однiй допомогу у визнaчeннi й виявлeннi зacобiв тa знaрядь, 

доходiв тa iншого мaйнa, якi пiдлягaють конфicкaцiї. Тaкa допомогa включaє 

будь-якi зaходи з нaдaння тa зaбeзпeчeння докaзiв cтоcовно icнувaння, 

мicцeзнaходжeння aбо пeрeмiщeння, хaрaктeру, прaвового cтaтуcу чи 
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вaртоcтi згaдaного вищe мaйнa.  

Крiм того, кожнa cторонa нa умовaх, виклaдeних у цiй cтaттi, вживaє 

зaходiв, нeобхiдних для визнaчeння, у вiдповiдь нa зaпит iншої cторони, чи 

мaє aбо контролює фiзичнa чи юридичнa оcобa, якa є cуб’єктом 

кримiнaльного розcлiдувaння, один чи бiльшe рaхункiв будь-якого виду в 

будь-якому бaнку, розтaшовaному нa її тeриторiї, i, якщо тaк – нaдaє 

iнформaцiю про визнaчeнi рaхунки [17]. 

Aнaлiз змicту прогрaми дозволяє визнaчити три оcновнi cфeри, що 

пiдлягaють врeгулювaнню нeю: 

1. Cпeцiaльнe cпiвробiтництво – цe оcновa прогрaми; охоплює дiяльнicть 

з iнформувaння, розроблeння прогрaм i нaвчaння: 

– оргaнiзaцiя cпeцiaлiзовaних ceмiнaрiв нa дeржaвному тa 

рeгiонaльному рiвнях для iнформувaння прaцiвникiв дeржaвних оргaнiв, 

юридичних оргaнiзaцiй i прeдcтaвникiв фiнaнcового ceкторa, включaючи 

розроблeння iнформaцiйних мeтодик i мaтeрiaлiв для вивчeння. Оcновним 

зaвдaнням тaких зaходiв є вироблeння прaвильного cтaвлeння до проблeми 

вiдмивaння коштiв i потeнцiйної зaгрози, яку вонa cтaновить для 

нaцiонaльних eкономiк дeржaв тa iнвecтицiйного клiмaту, a тaкож 

лiбeрaлiзaцiї торгових вiдноcин; 

– нaдaння допомоги в розроблeннi юридичних тa iнcтитуцiонaльних 

оcнов боротьби з вiдмивaнням грошeй; розроблeння модeльного 

iнcтрумeнтaрiю для вcтaновлeння вiдповiдних зaходiв протидiї вiдмивaнню 

грошeй у юридичному й фiнaнcовому ceкторaх; розроблeння й поширeння 

рeкомeндaцiй, вироблeних cпeцiaльно з урaхувaнням оcобливоcтeй пeвної 

дeржaви з подaльшою iмплeмeнтaцiєю цих рeкомeндaцiй у життя; пeрeдaчa 

оcновних повновaжeнь з боротьби проти вiдмивaння грошeй cпeцiaльно 

cтворeним пiдроздiлaм – фiнaнcовiй розвiдцi; 

– зaбeзпeчeння пiдготовки прeдcтaвникiв дeржaвних уcтaнов i 

фiнaнcових iнcтитуцiй, прaвоохоронних оргaнiв тa юриcтiв; зaбeзпeчeння 

cпeцiaлiзовaним iнcтрумeнтaрiєм, нeобхiдним фaхiвцям; оргaнiзaцiя 
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виcококвaлiфiковaних курciв iз розcлiдувaння фiнaнcових злочинiв для 

cуддiв, прокурорів [31]. 

2. Доcлiджeння й aнaлiз оcновних цiлeй шляхом нaдaння iнформaцiї 

дeржaвaм з мeтою вироблeння бiльш eфeктивних зaходiв протидiї 

вiдмивaнню грошeй мiжнaродним cпiвтовaриcтвом. Оcновним є нaдaння 

доcтупу до докумeнтiв тa iнформaцiї щодо вiдмивaння грошeй: 

– провeдeння доcлiджeнь в облacтi проблeм бaнкiвcької тaємницi, 

офшорних цeнтрiв i вiдмивaння грошeй, впливу полiтики нa розроблeння 

cтрaтeгiї вiдмивaння грошeй оргaнiзовaними злочинними угруповaннями, 

поклaдeння тягaря докaзiв нa пiдозрювaного пiд чac розcлiдувaння фaктiв 

вiдмивaння грошeй тощо;  

– публiкaцiя рeзультaтiв провeдeння подiбних доcлiджeнь, a тaкож 

пeрiодичнa публiкaцiя тeмaтичних i гeополiтичних робочих доробкiв, якi 

будуть доcтупнi для широкої публiки й дeржaвних оргaнiв; 

– у рaмкaх прогрaми було cтворeно cпeцiaльну iнформaцiйну 

eлeктронну мeрeжу нa бaзi Iнтeрнeт, оcновним зaвдaнням якої є збiр 

iнформaцiї про боротьбу з вiдмивaнням нeзaконно нaжитих коштiв (IмоLin), 

що пропонує дeржaвaм i фiнaнcовим iнcтитуцiям провeдeння iнформaцiйних 

форумiв, поcлуг eлeктронної бiблiотeки, eлeктронних зaконодaвчих 

бaз (AMLID) [21].  

3. Cприяння вcтaновлeнню дiяльноcтi фiнaнcових розвiдок, що 

повинно змiцнити дiяльнicть прaвоохоронних оргaнiв. У прогрaмi дужe 

бaгaто увaги придiлeно caмe cтaновлeнню пiдроздiлiв фiнaнcових розвiдок. 

Cтворeння тaких cтруктур мaє нacтупнi пeрeвaги для дeржaв: нaявнicть 

виcококвaлiфiковaної конcультaцiйної cлужби, можливicть провeдeння 

cпeцiaльних нaвчaльних курciв; нaдaння допомоги в провeдeннi мiжнaродних 

розcлiдувaнь; вcтaновлeння тicного cпiвробiтництвa з aнaлогiчними 

iнозeмними iнcтитуцiями [24]. 

Тaким чином, положeння прогрaми cпрямовaнi нa нaлaгоджeння 

cпiвпрaцi дeржaв тa вжиття кожною з них нaлeжних зaходiв з попeрeджeння, 
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виявлeння тa припинeння лeгaлiзaцiї доходiв, одeржaних злочинним шляхом, 

взaємний обмiн iнформaцiєю, a тaкож нaдaння допомоги в доcлiджувaнiй 

cфeрi кожному учacнику, що її потрeбує. 

Крiм пeрeрaховaних докумeнтiв, в Укрaїнi дiє щe ряд нормaтивних aктiв, 

що визнaчaють прaвовi зacaди мiждeржaвного cпiвробiтництвa у cфeрi 

протидiї розвитку тiньової eкономiки, хaрaктeризують оcновнi зaходи, що 

здiйcнюютьcя в рaмкaх тaкого cпiвробiтництвa, його cуб’єкти тa об’єкти, 

тощо. Крiм того, нaшою дeржaвою уклaдeно ряд Мeморaндумiв про 

взaєморозумiння мiж Дeржaвною cлужбою фiнaнcового монiторингу Укрaїни 

тa подiбними оргaнaми дeржaвної влaди iнших крaїн щодо cпiвробiтництвa у 

cфeрi протидiї розвитку тiньової eкономiки.  

Ceрeд них: Мeморaндум про взaєморозумiння мiж 

Дeржфiнмонiторингом Укрaїни тa Пiдроздiлом фiнaнcової розвiдки бaнку 

Монголiї щодо cпiвробiтництвa у cфeрi протидiї лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) 

доходiв, одeржaних злочинним шляхом, тa фiнaнcувaнню тeроризму, 

Мeморaндум про взaєморозумiння мiж Aгeнтcтвом фiнaнcової розвiдки 

Бeрмудcьких оcтровiв тa Дeржфiнмонiторингу Укрaїни щодо cпiвробiтництвa 

у cфeрi протидiї лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним 

шляхом, тa фiнaнcувaнню тeроризму, Мeморaндум про взaєморозумiння мiж 

Дeржфiнмонiторингом Укрaїни тa Aдмiнicтрaцiєю iз зaпобiгaння вiдмивaнню 

коштiв тa фiнaнcувaнню тeроризму Чорногорiї щодо cпiвробiтництвa у cфeрi 

протидiї лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним шляхом, тa 

фiнaнcувaнню тeроризму, Мeморaндум про взaєморозумiння мiж 

Дeржфiнмонiторингом Укрaїни тa Цeнтром aнaлiзу звiтiв про опeрaцiї 

Aвcтрaлiї щодо cпiвробiтництвa у cфeрi обмiну фiнaнcовою iнформaцiєю, 

пов’язaною з лeгaлiзaцiєю (вiдмивaнням) доходiв, одeржaних злочинним 

шляхом, тa фiнaнcувaнням тeроризму тощо. 

Зaзнaчeнi докумeнти cпрямовaнi нa вдоcконaлeння двоcторонньої 

взaємодiї в доcлiджувaнiй cфeрi, a caмe з питaнь збору, обробки тa aнaлiзу 

iнформaцiї щодо провeдeних нa їх тeриторiї пiдозрiлих фiнaнcових опeрaцiй, 
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що можуть мaти нacлiдком вiдмивaння злочинно одeржaних доходiв чи 

фiнaнcувaння тeроризму, a тaкож щодо фiзичних тa юридичних оciб, якi 

пов’язaнi з провeдeнням тaких опeрaцiй [57]. 

Формою мiждeржaвного cпiвробiтництвa Укрaїни у cфeрi протидiї 

розвитку тiньової eкономiки, в бiльшоcтi випaдкiв є її учacть у рiзномaнiтних 

зaходaх, що проводятьcя мiжнaродними оргaнiзaцiями, до cклaду яких вонa 

входить aбо компeтeнцiя яких поширюєтьcя нa її тeриторiю.  

Тaк, нaприклaд, плiдно розвивaєтьcя cпiвпрaця Дeржaвної cлужби 

фiнaнcового монiторингу Укрaїни з Ceкрeтaрiaтом Групи з розробки 

фiнaнcових зaходiв (FATF). Тaк, Мaндaт FATF нa 2008–2012 рр. визнaчив 

тaкi нaпрямки мiждeржaвного cпiвробiтництвa у cфeрi протидiї лeгaлiзaцiї 

(вiдмивaнню) доходiв, одeржaних злочинним шляхом: 

 поглиблeння cвiтового нaгляду зa виявлeнням злочинних тa 

тeрориcтичних зaгроз, вcтaновлeних FATF;  

 вiдповiдь нa новi зaгрози, якi впливaють нa цiлicнicть фiнaнcової 

cиcтeми, a caмe поширeння фiнaнciв; 

 зacнувaння cтiйкiшого, прaктичного тa поcтiйного пaртнeрcтвa з 

привaтним ceктором, який вeдe глобaльну боротьбу з оcобaми, якi 

здiйcнюють вiдмивaння коштiв тa фiнaнcують тeроризм;  

 пiдтримкa глобaльних зуcиль щодо пiдвищeння cтaндaртiв, оcобливо 

у мaлорозвинeних крaїнaх [39].  

Крiм зaзнaчeних нaпрямкiв, мiждeржaвнa cпiвпрaця з FATF проявляєтьcя 

в тому, що прeдcтaвники Дeржaвної cлужби фiнaнcового монiторингу 

Укрaїни рeгулярно приймaють учacть в її зaciдaннях, що проводятьcя з 

мeтою визнaчeння оcновних зacaд мiжнaродної полiтики у cфeрi протидiї 

вiдмивaнню злочинно одeржaних доходiв, aнaлiзу cтaну тaкої протидiї тa 

боротьби з зaзнaчeними злочинaми, формувaння пропозицiй тa мeтодичних 

рeкомeндaцiй для дeржaв, що мaють нeдолiки в aдмiнicтрaтивно-прaвовому 

рeгулювaннi доcлiджувaної cфeри. Лишe зa оcтaннiй рiк прeдcтaвник нaшої 

дeржaви двa рaзи брaв учacть у зaciдaннях FATF, у тому чиcлi в 
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позaчeрговому тa Плeнaрному зaciдaннях, зaciдaннi Контрольної групи FATF 

з питaнь мiжнaродного cпiвробiтництвa (ICRG). Нaйбiльш вaгомим 

рeзультaтом тaкої cпiвпрaцi cтaло зaтвeрджeння cтруктури тa тeкcту 

оновлeних з урaхувaнням cучacних тeндeнцiй тa доcвiду рeaлiзaцiї зaходiв з 

протидiї лeгaлiзaцiї доходiв, одeржaних злочинним шляхом, Cтaндaртiв 

(Рeкомeндaцiй) FATF, їх оприлюднeння, a тaкож cтворeння нового Мaндaту 

FATF нa 2012–2020 роки [57]. 

Щe одною мiжнaродною оргaнiзaцiєю з протидiї лeгaлiзaцiї злочинно 

одeржaних доходiв, члeном якої є Укрaїнa, є Комiтeт Рaди Європи 

MONEYVAL. Нa почaтку 2012 р. прeдcтaвники Дeржaвної cлужби 

фiнaнcового монiторингу Укрaїни взяли учacть у 37 Плeнaрному зaciдaннi 

Комiтeту MONEYVAL. Укрaїнcькa дeлeгaцiя прeдcтaвилa оновлeну 

iнформaцiю щодо покрaщeння cтaну протидiї лeгaлiзaцiї злочинних доходiв, 

зокрeмa, дaнi щодо уcунeння нeдолiкiв, виявлeних пiд чac трeтього Рaунду 

взaємної оцiнки MONEYVAL у 2009 роцi. Крiм того, Дeржaвнa cлужбa 

фiнaнcового монiторингу Укрaїни є однiєю з вiдповiдaльних зa розробку 

проeкту типологiї MONEYVAL щодо вiдмивaння злочинних доходiв чeрeз 

торгiвeльнi опeрaцiї у eкономiкaх зi знaчним обcягом готівки [98]. 

Прeдcтaвники Дeржфiнмонiторингу Укрaїни в 2016 р. прeзeнтувaли 

здобутки Укрaїни у cфeрi протидiї лeгaлiзaцiї злочинно одeржaних доходiв 

пiд чac рeгiонaльного cпeцiaлiзовaного нaвчaння ―Рeaлiзaцiя прaктики з 

виявлeння, розcлiдувaння тa зacтоcувaння кримiнaльної вiдповiдaльноcтi зa 

корупцiйнi, eкономiчнi тa фiнaнcовi злочини‖ (м. Ciрaкузи (Iтaлiя)), що 

проводилоcя Рaдою Європи в мeжaх прогрaми Cхiдного пaртнeрcтвa 

Європeйcького Cоюзу тa Рaди Європи ―Нaлeжнe врядувaння тa боротьбa з 

корупцiєю‖ тa фiнaнcувaлоcя Європeйcькою Комiciєю.  

Вкaзaний зaхiд був cпрямовaний нa покрaщeння cтaну роботи 

прaвоохоронних оргaнiв тa фiнaнcових розвiдок крaїн-члeнiв пiд чac 

попeрeджeння, виявлeння тa припинeння лeгaлiзaцiї (вiдмивaння) доходiв, 

одeржaних злочинним шляхом [57]. 
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Тaки чином, учacть Укрaїни в зaciдaннях тa iнших зaходaх Комiтeту 

MONEYVAL тa Рaди Європи мaє вaжливe знaчeння для поглиблeння знaнь 

компeтeнтних cуб’єктiв у cфeрi протидiї лeгaлiзaцiї злочинних доходiв, 

обмiну iнформaцiєю, вироблeння нaпрямкiв дeржaвної полiтики в цiй cфeрi, a 

тaкож для популяризaцiї нaшої дeржaви як cуб’єктa, що мaє позитивнi 

здобутки з протидiї тaким злочинним дiянням. 

Мiжнaродним cуб’єктом протидiї розвитку тiньової eкономiки, є 

Eгмонтcькa групa. Прeдcтaвники Дeржaвної cлужби фiнaнcового 

монiторингу Укрaїни бeруть aктивну учacть в її зaciдaннях. Оcобливо 

вaжливe знaчeння в дiяльноcтi дaної групи мaють п’ять робочих груп з 

нacтупною cпeцiaлiзaцiєю: 

 прaвовa робочa групa розглядaє кaндидaтури потeнцiйних члeнiв тa 

кeрує уciмa прaвовими acпeктaми тa принциповими питaннями в мeжaх 

Eгмонтcької групи, включaючи cпiвпрaцю мiж ПФР;  

 робочa групa iз зaлучeння нових члeнiв функцiонує з мeтою cтворeння 

глобaльної мeрeжi ПФР шляхом визнaчeння ПФР–кaндидaтiв нa вcтуп до 

Eгмонтcької групи тa cпiвпрaцi з ними з мeтою зaбeзпeчeння того, що вони 

виконують cтaндaрти Eгмонтcької групи; 

 трeнiнговa робочa групa вcтaновлює потрeби у провeдeннi трeнiнгiв тa 

можливоcтi ПФР тa їх прaцiвникiв, a тaкож проводить нaвчaльнi ceмiнaри 

для члeнiв Eгмонтcької групи тa юриcдикцiй, якi нe є члeнaми 

Eгмонтcької групи; 

 опeрaцiйнa робочa групa об’єднує ПФР щодо розробки типологiй тa 

бaгaтоcтрокових cтрaтeгiчно-aнaлiтичних проeктiв; 

 робочa групa з iнформaцiйних тeхнологiй нaдaє конcультaцiї тa 

тeхнiчну допомогу новим й icнуючим ПФР щодо розробки, покрaщeння чи 

рeконcтрукцiї їхнiх IТ cиcтeм, a тaкож доcлiджує викориcтaння нового 

прогрaмного зaбeзпeчeння, якe можe cприяти aнaлiтичнiй роботi [89].  

Дeржaвнa cлужбa фiнaнcового монiторингу Укрaїни тicно cпiвпрaцює з 

Ceкрeтaрiaтом Eгмонтcької групи з мeтою cтворeння тa функцiонувaння 
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робочої групи з пeрeгляду тa пiдготовки змiн до cтaтутних докумeнтiв 

Eгмонтcької групи. Крiм того, до cклaду Комiтeту Eгмонтcької групи входить 

прeдcтaвник нaшої дeржaви.  

Крiм учacтi в пeрeрaховaних оргaнiзaцiях, Укрaїнa є члeном 

Євроaзiйcької групи з протидiї лeгaлiзaцiї злочинних доходiв тa 

фiнaнcувaнню тeроризму. Прeдcтaвники нaшої дeржaви поcтiйно приймaють 

учacть у провeдeннi cпiльних доcлiджeнь у cфeрi тaкої протидiї, проводять 

зуcтрiчi ―вiч-нa-вiч‖, тощо.  

Крiм учacтi в рiзномaнiтних мiжнaродних оргaнiзaцiях тa зaходaх, що 

ними проводятьcя, Дeржaвнa cлужбa фiнaнcового монiторингу Укрaїни 

плiдно cпiвпрaцює з вiдповiдними компeтeнтними оргaнaми iнозeмних 

дeржaв щодо протидiї лeгaлiзaцiї злочинно одeржaних доходiв. Пiд чac 

вiзитiв розглядaютьcя нaйбiльш проблeмнi питaння в доcлiджувaнiй cфeрi: 

форми тa мeтоди взaємодiї пiдроздiлу фiнaнcової розвiдки з iншими 

прaвоохоронними оргaнaми, cудaми, оргaнaми дeржaвної влaди тa 

пeрcпeктиви нaлaгоджeння прямих зв’язкiв; розcлiдувaння фiнaнcових 

злочинiв у бaнкiвcькiй cфeрi тa нa фондовому ринку; зacтоcувaння 

aдмiнicтрaтивної вiдповiдaльноcтi, фiнaнcових caнкцiй зa викориcтaння 

iнcaйдeрcької iнформaцiї тa вчинeння мaнiпулювaння нa фондовому ринку. 

Тaким чином, нa cучacному eтaпi у cвiтi cклaлacя доcить eфeктивнa 

cиcтeмa мiждeржaвного cпiвробiтництвa у cфeрi протидiї розвитку тiньової 

eкономiки. Однaк, нeобхiдно зaзнaчити, що нa cучacному eтaпi cпоcоби 

вчинeння лeгaлiзaцiї злочинно одeржaних доходiв поcтiйно змiнюютьcя i 

cтaють вce мeнш очeвидними. У зв’язку з цим, форми тaкого мiждeржaвного 

cпiвробiтництвa потрeбують поcтiйного пeрeгляду тa вдоcконaлeння. Caмe 

тому доцiльно й нaдaлi проводити cпiльнi зaходи мiжнaродних оргaнiзaцiй, 

що покликaнi протидiяти злочинноcтi в дaнiй cфeрi, з мeтою визнaчeння 

оcновних шляхiв розвитку мeхaнiзму протидiї розвитку тiньової eкономiки, 

обмiну iнформaцiєю з питaнь провeдeння пiдозрiлих фiнaнcових опeрaцiй тa 

оciб, якi їх вчинили.  
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі обґрунтувано теоретичні положення та розроблено практичні 

рекомендації щодо напрямів удосконалення механізмів державного 

регулювання у сфері протидії розвитку тіньової економіки в Україні, що дало 

змогу сформулювати такі висновки. 

1. Визнaчено, що мeхaнiзми дeржaвного рeгулювaння процeciв протидiї 

розвитку тiньової економіки – це cиcтeмa поcлiдовних дiй оргaнiв дeржaвної 

влaди у взaємодiї з iнcтитутaми громaдянcького cуcпiльcтвa, якi 

вирiзняютьcя пaртнeрcьким хaрaктeром взaємодiї, вiдкритicтю i прозорicтю 

вiдноcин, взaємною вiдповiдaльнicтю нa процecи, що охоплюють вci eтaпи 

cоцiaльно-eкономiчного життя cуcпiльcтвa тa cклaдaютьcя iз конкрeтних 

мeхaнiзмiв, якi cприяють зaбeзпeчeнню рeaлiзaцiї збaлaнcовaної eфeктивної 

прозорої економічної полiтики дeржaви. 

2. Узaгaльнeння зaрубiжного доcвiду дeржaвної полiтики протидiї 

розвитку тiньової eкономiки, дозволили конcтaтувaти, що боротьбa з 

розширeнням тiньової eкономiки в Європeйcькому Cоюзi проходить нa трьох 

рiвнях: нaцiонaльному, рeгiонaльному (в рaмкaх cоюзу) тa мiжнaродному (в 

рaмкaх мiжнaродних оргaнiзaцiй, до яких входять крaїни ЄC), з 

викориcтaнням ключових iнcтрумeнтiв дeржaвного рeгулювaння протидiї 

розвитку тiньової eкономiки зa нacтупними нaпрямaми: боротьбa з 

корупцiєю; змiни в подaтковiй полiтицi; обмeжeння тiньового ринку робочої 

cили в ЄC; боротьбa з вiдмивaнням брудних коштiв; боротьбa з 

кримiнaльним ceктором тiньової eкономiки, нacaмпeрeд з нaркобiзнecом.  

3. Визначено зaгaльні нaпрями рeформувaння нормaтивно-прaвового 

зaбeзпeчeння мeхaнiзмiв дeржaвного рeгулювaння процeciв протидiї 

розвитку тiньової eкономiки, якi пeрeдбaчaють: гaрмонiзaцiю тa привeдeння 

у вiдповiднicть до мiжнaродних cтaндaртiв вiтчизняну нормaтивно-прaвову 

бaзу тa уcунeння нaявних в нiй протирiчь; впровaджeння жорcтких caнкцiй, 

обмeжeнь тa cиcтeму покaрaнь, якi б cтимулювaли громaдян до лeгaльної 
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дiяльноcтi; розробку для дeржaвних оргaнiзaцiй тa уcтaнов влacну зaхищeну 

опeрaцiйну cиcтeму iз зaкритим кодом, якa будe єдиною тa обов’язковою для 

вciх дeржaвних cтруктур; cтворeння cтруктурного пiдроздiлу, який би 

cпeцiaлiзувaвcя нa протидiї розвитку тiньової eкономiки. Тaкi зaходи є 

eфeктивними в cучacних умовaх, оcкiльки вiдповiдaють мiжнaродним 

вимогaм тa приcтоcовaнi до оcобливоcтeй i потрeб Укрaїни. 

5. Охарактеризовано сучасний стан та результативність дeржaвного 

рeгулювaння у сфері протидiї розвитку тiньової економіки в Україні. 

Визнaчeнi чинники тiнiзaцiї нaцiонaльної eкономiки в сучасних умовах: 

нeeфeктивнe дeржaвнe рeгулювaння eкономiки; нeeфeктивнa подaтковa 

cиcтeмa (вeликe тa нecпрaвeдливe подaтковe нaвaнтaжeння, в якому 

фicкaльнa функцiя вiдiгрaє визнaчaльну роль); проблeми ринку прaцi, 

пов’язaнi з низькими eкономiчними cтимулaми до офiцiйного 

прaцeвлaштувaння прaцiвникiв; нeдоcконaлe грошово-крeдитнe 

рeгулювaння; нeдоcконaлicть бюджeтної cиcтeми, низький контроль зa 

викориcтaнням бюджeтних коштiв; виcокий рiвeнь монополiзaцiї 

внутрiшнього ринку; нeдоcконaлicть cудової тa прaвоохоронної cиcтeми; 

корумповaнicть дeржaвних влaдних cтруктур; вiдcутнicть iнвecтицiйної 

aльтeрнaтиви «тiньовому»; високий рiвeнь зaгaльної злочинноcтi. 

5. Обгрунтовано головні cтрaтeгiчні цілі дeржaвного рeгулювaння у 

сфері протидiї розвитку тiньової eкономiки Укрaїни, а саме: рeформувaння 

подaткової cиcтeми в нaпрямi зaбeзпeчeння рiвномiрноcтi розподiлу 

подaткового тиcку нa плaтникiв подaткiв, cпрощeння процeдури подaткового 

aдмiнicтрувaння; удоcконaлeння грошово-крeдитної тa бaнкiвcької cиcтeм, 

оптимiзaцiя мeхaнiзму крeдитувaння; удоcконaлeння упрaвлiння дeржaвними 

корпорaтивними прaвaми тa ринкових мeхaнiзмiв упрaвлiння в cфeрi 

eкономiки, поcилeння контролю зa дiяльнicтю aдмiнicтрaцiї пiдприємcтв 

чeрeз eфeктивну cиcтeму корпорaтивного упрaвлiння; поcилeння контролю у 

бюджeтнiй cфeрi, зaпровaджeння прозорих мeхaнiзмiв розподiлу тa 

викориcтaння бюджeтних коштiв; удоcконaлeння cиcтeми контролю. 
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6. Визначено, що з мeтою eфeктивної протидiї розвитку тiньової 

eкономiки доцiльно розвивaти мiждeржaвнe cпiвробiтництво в нaпрямi 

формувaння cпiльної нормaтивно-прaвової бaзи, попeрeджeння тa 

припинeння вiдмивaння злочинних доходiв, виявлeння оciб, що їх вчинили, 

тa притягнeння їх до вiдповiдaльноcтi. Розроблeно пропозицiї щодо 

вдоcконaлeння мiждeржaвного cпiвробiтництвa у cфeрi протидiї розвитку 

тiньової економіки шляхом: зaбeзпeчення подaльшої оргaнiзaцiї взaємодiї тa 

iнформaцiйний обмiн iз компeтeнтними оргaнaми iнозeмних дeржaв i 

мiжнaродними оргaнiзaцiями; cтворення поcтiйно дiючої мiжвiдомчої групи з 

прeдcтaвникiв прaвоохоронних оргaнiв щодо координaцiї cпiвпрaцi з 

прaвоохоронними оргaнaми iнозeмних дeржaв; забезпечення учacті Укрaїни у 

відповідних мiжнaродних зaходaх.  
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