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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ,  

ФУНКЦІЇ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Тіньова економіка існує в усіх країнах світу, але має відмінності 

залежно від обсягу, чинників, що її спричиняють, видів економічної 

діяльності, у яких вона проявляється найбільше. Тінізація економіки є 

головною перешкодою для розвитку соціально-економічного життя 

держави в цілому, бо не дозволяє використовувати усі ресурси, що могли 

би бути залучені для реалізації пріоритетних програм і стратегій розвитку 

країни. Питання детінізації є актуальним і  для України, бо тіньова 

зайнятість, нестача коштів у державному бюджеті спричиняють 

проблеми у галузях соціальної сфери, зростання безробіття. Зниження 

рівня життя населення призводить до незахищеності громадян та 

суб'єктів господарювання та сприяє формуванню негативного іміджу 

України.  

У розвинених країнах тіньова економіка перебуває на рівні 7-15% 

ВВП, а допустимим і безпечним для легальної економіки вважають 10% 

від ВВП. За оцінками експертів [1], в Україні тінізація становить 40-45% 

і це створює умови для слабкої дієвості важелів регулювання економіки. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у 

вересні 2018 року рівень тіньової економіки оцінювався у 32% ВВП 

(інтегральний показник), що є нижчим ніж у 2014 році (43% ВВП) і у 

попередніх роках і зазначається покращення у нашій країні ділової 

активності й інвестиційного клімату [2]. Крім цього факторами, що 

сприяли виведенню бізнесу з тіні, є підвищення рівня мінімальної 

заробітної плати, введення системи електронних закупівель ProZorro. 

Незважаючи на те, що термін «тіньова економіка» широко 

вживається фахівцями різних галузей, загальноприйнятого визначення 

досі немає. Її називають по-різному: підпільна, неформальна, підземна, 

скрита, паралельна і т.ін. На заході використовують термін Е. Фейга [3], 

котрий зазначав, що тіньова економіка – це економічна діяльність, яка з 
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тих чи інших причин не враховується офіційною статистикою та не 

входить до ВНП. В Україні більш  конкретне визначення належить 

А.Турчинову [4], котрий узагальнив та розширив складові елементи 

тіньової економіки і зазначив, що тіньова економіка – це сфера прояву 

економічної активності, яка направлена на отримання доходів від 

заборонених видів діяльності або на ухилення від державного контролю 

і від сплати податків при легальних видах економічної діяльності.  

Існує низка причин виникнення й  процвітання тіньової економіки, 

але фахівці визначають дві найсуттєвіші [4]: 1) недосконалу систему 

оподаткування, що змушує підприємства приховувати свої доходи, бо 

існуючі податки для них надмірні; 2) розшарування верств населення за 

рівнем доходів та підвищення показника бідності. Крім цих причин, в 

Україні є актуальними високий рівень корупції, бюрократизації і 

недовіра до владних інститутів. 

Зазвичай тіньова економіка сприймається як негативне  соціально-

економічне явище. Але дослідники [5] вбачають у її існуванні як 

негативні, так і позитивні для держави функції. Негативні прояви 

тіньової економіки зачіпають усі сфери життя суспільства і мають такі 

наслідки: 1) економічні (дестабілізація економічного становища України, 

неповне фінансування державного бюджету, зменшення обсягів 

податків, невпорядкованість та нерегульованість розвитку економіки, 

зменшення інвестиційної привабливості національної економіки, 

неможливість використання тіньових коштів в екстрених цілях); 

2) соціальні (зменшення розмірів пенсій, втрата довіри громадян до 

органів державної влади, створення підґрунтя для розвитку організованої 

злочинності, стрімкого зростання криміналу і корупції в нашій країні, що 

дестабілізує суспільне життя); 3) політичні (складність управління 

державою, формування негативного іміджу країни).  

Серед позитивних функцій, зокрема сірої економіки, можна 

зазначити такі: 1) можливість задовольняти власні потреби та спротив 

зубожінню  завдяки робочим місцям у тіньовому секторі економіки; 

2) нагромадження капіталу (кошти, отримані від тіньової діяльності 

можна далі вкласти у законний бізнес); 3) повернення частини грошей у 

легальну економіку через купівлю товарів і послуг і закладені в них 

непрямі податки; 4) реалізація ідей (тіньова економіка дає змогу швидко 

та майже без зайвих витрат реалізувати власні ідеї); 5) формування 

механізмів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 

Отже, тіньова економіка – це складне явище, що існує в усіх 

країнах, і котре спричиняє переважно негативні наслідки: перешкоджає 

інтеграції з європейською і світовою економікою; сприяє зростанню 

злочинності, корупції, знищенню соціальних цінностей, зниженню рівня 

і якості життя, соціальної захищеності населення й економічної безпеки 
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усієї країни, спотворює  механізми дії ринкових законів та інструментів, 

гальмуючи  розвиток легальної економіки.  

Детінізація економіки вимагає низки дій, котрі сприятимуть 

виведенню бізнесу з тіні: адміністративних методів, економічних 

(зниження податкового тягаря і збільшення прозорості процесу 

оподаткування, введення податкових канікул для підприємств, що 

починають свою діяльність, підвищення податкової культури), 

організаційних та правових заходів, спрямованих на обмеження 

тінізації – зниження рівня корупції, підвищення ефективності 

функціонування правових інститутів; забезпечення захисту прав  на 

рухому та нерухому власність, запобігання рейдерству; зниження 

непередбачуваності податкового законодавства [2]. При цьому 

стримувальним чинником для впровадження детінізаційних заходів  є 

наявність на сході країни зони бойових дій та «сірої зони» і  політизація 

економічних рішень. 
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