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 Суттєвий негативний вплив на безпеку фінансової системи України 
мають тіньові економічні процеси. Тому фінансово-аналітичні дослідження 
цих процесів є актуальними як з теоретичної, так і практичної точок зору. 
Такі дослідження за термін 1990 - 2010 рр. на основі використання методу 
сталих взаємозв’язків нами проведені по суспільному виробництву України і 
регіональному виробництву Харківського регіону. Для аналізу 
використовувались статистичні дані Держкомстату України та Головного 
управління статистики в Харківській області.  

Результати розрахунків тіньових економічних процесів у суспільному 
виробництві України свідчать про наступне. 

Офіційний валовий внутрішній продукт (ВВП) у суспільному 
виробництві України у порівняних цінах 1990 р. з 1990 р. по 1999 р. 
поступово знизився з 1,67 млн. грн. до 0,68 млн. грн. (на 59,28%). З 1999 р. по 
2008 р. його величина зросла з 0,68 млн. грн. до 1,24 млн. грн. і складала у 
2008 р. 74,25%  від рівня 1990 р. У 2009 році у порівнянні з 2008 р. в зв’язку з 
кризовими явищами у світовій економіці пройшло різке зниження ВВП - з 
1,24 млн. грн. до 1,06 млн. грн. (на 14,52%). Але в 2010 році економічна 
ситуація стабілізувалася і ВВП підвищився до 1,10 млн. грн. , що склало 
65,87% від рівня 1990 р. 

Обсяг тіньової економіки у порівняних цінах у суспільному виробництві 
України з 1990 р. з 0,23 млн. грн. (13,77% від офіційного ВВП) поступово 
підвищувався до 0,58 млн. грн. (80,56% від офіційного ВВП) у 1996 році. Але 
з 1996 р. по 2008 р. досягнуто стале зниження обсягів тіньової економіки з 
0,58 млн. грн. до 0,07 млн. грн. (5,65% від офіційного ВВП), що, безумовно , 
слід оцінити як позитивне явище. На жаль, у 2009 - 2010 рр. негативні 
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тенденції розвитку тіньових процесів посилились і обсяги тіньової економіки 
у 2010 р. зросли до 0,20 млн. грн. (18,18% від офіційного ВВП). У фактичних 
цінах обсяг тіньової економіки у суспільному виробництві України 
інтенсивно підвищувався з 0,23 млн. грн. - у 1990 р. до 196811 млн. грн. - у 
2010 р. 

Загальний валовий внутрішній продукт (з урахуванням тіньової 
економіки) у суспільному виробництві України у порівняних цінах 1990 р. з 
1990 р. по 2000 р. поступово знизився з 1,90 млн. грн. до 1,18 млн. грн. (на 
37,89%). З 2000 р. по 2010 р. його величина (з невеликими коливаннями у 
2007 - 2009 рр.) поступово зросла з 1,18 млн. грн. до 1,30 млн. грн. і склала у 
2010 р. 68,42% від рівня 1990 р. 

Результати розрахунків тіньових економічних процесів у регіональному 
виробництві Харківської області за термін 1993 - 2010 рр. свідчать про 
наступне.  

Офіційна валова додана вартість у регіональному виробництві 
Харківської області у порівняних цінах 1990 р. з 1993 р. по 1999 р. 
скоротилась з 0,09541 млн. грн. до 0,03400 млн. грн. (на 64,36%). З 2000 р. по 
2008 р. (з невеликим коливанням у 2003 р.) поступово йшло підвищення 
доданої вартості з 0,03512 млн. грн. у 2000 р. до 0,07824 млн. грн. у 2008 р. , 
що складає 82,00% від рівня 1993 р.  В 2009 - 2010 рр. обсяг офіційної 
доданої вартості регіонального виробництва Харківської області знизився з 
0,06870 млн. грн. до 0,006690 млн. грн. , що склало 70,12% від рівня 1993 р.  

Обсяг тіньової економічної діяльності у порівняних цінах 1990 р. у 
регіональному виробництві Харківської області з 1993 р. з 0,03899 млн. грн. 
(40,87% від офіційного обсягу доданої вартості) поступово підвищувався до 
0,05983 млн. грн. (152,90% від офіційного обсягу доданої вартості) у 1995 
році. Але з 1995 р. по 2009 р. (з невеликими коливаннями у 2005 - 2006 рр.) 
досягнуто стале зниження обсягів тіньової економічної діяльності з 0,05983 
млн. грн. до 0,01195 млн. грн. (17,39% від офіційного обсягу доданої 
вартості), що позитивно для економіки України і практично повторює 
загальноукраїнські тенденції до зниження рівня тіньової економіки у ці роки. 
У 2010 р. обсяг тіньової економічної діяльності у регіональному виробництві 
Харківської області підвищився до 0,01618 млн. грн. (24,19% від офіційного 
обсягу доданої вартості). У фактичних цінах обсяги тіньової економічної 
діяльності у регіональному виробництві Харківської області стрімко 
підвищувалися з 49 млн. грн. - у 1993 р. до 9618 млн. грн. - у 2000 р.; 
коливалися від 9101 млн. грн. - у 2001 р. до 8458 млн. грн. - у 2007 р.; знов 
стрімко підвищувалися з 9746 млн. грн. - у 2008 р. до 15794 млн. грн. - у 2010 
р. 

Загальна додана вартість (з урахуванням тіньової економічної діяльності) 
у регіональному виробництві Харківської області у порівняних цінах 1990 р. 
з 1993 р. по 2003 р. поступово знизилася з 0,13440 млн. грн. до 0,06967 млн. 
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грн.  (на 48,16%). З 2004 р. по 2010 р. її величина (з невеликими 
коливаннями) повільно підвищувалась з 0,07846 млн. грн. до 0,08308 млн. 
грн. і склала у 2010 р. 61,18% від рівня 1993 р.  

Рівень тінізації (за коефіцієнтами тінізації) регіонального виробництва 
Харківської області у період дослідження 1993 - 2010 рр. стійко перевищує 
загальнодержавний показник, що свідчить про загрозливий характер тіньових 
економічних процесів в економіці Харківського регіону. 

За результатами проведеної фінансово-аналітичної оцінки тінізації 
економіки України і регіонального виробництва Харківської області можна 
зробити висновки: 

1. Тіньові економічні процеси у суспільному і регіональному 
виробництвах, діючі паралельно з офіційною економікою, несуть значну 
загрозу безпеці фінансовій системі України. 

2.  Тінізація економіки України і регіонального виробництва Харківської 
області характеризується нерівномірністю: 

- коефіцієнт тінізації економіки України (по відношенню до офіційного 
ВВП,%) з 13,77% - у 1990 р. стрімко підвищувався до свого максимуму - 
80,56% - у 1996 р., після чого поступово падав до 5,65% - у 2008 р. і знов 
зростав до 18,8% - у 2010 р.; 

- коефіцієнт тінізації регіонального виробництва Харківської області (по 
відношенню до офіційного обсягу доданої вартості,%) з 40,87% - у 1993 р. 
стрімко підвищувався до свого максимуму - 152,90% - у 1995 р., після чого 
поступово падав до 16,41% - у 2008 р. і знов зростав до 24,19% - у 2010 р. 

3. Періодичність і інтенсивність змін рівнів тінізації економіки України і 
регіонального виробництва Харківської області у період 1990 - 2010 рр. 
мають практично однаковий характер. 

4. Рівень тінізації регіонального виробництва Харківської області у 
відповідні роки у 1,5 - 3 рази перевищував рівень тінізації  економіки 
України, що на наш погляд пояснюється більш високим економічним 
потенціалом Харківського регіону порівняно з середнім рівнем потенціалів 
регіонів України.       
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