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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Економічне становище України протягом 

багатьох років характеризується значним розширенням масштабів тіньової 

економіки та посиленням її негативного впливу на соціально-економічне 

життя суспільства. Тінізація економіки зумовлює структурні деформації і 

диспропорції суспільно-економічного розвитку, не сприяє курсу 

демократизації суспільства та європейської інтеграції України. Протидія 

тінізації економіки є один із пріоритетних напрямів фінансової політики 

України.  

Особливе місце у тінізації вітчизняної економіки належить бюджетній 

сфері. Основними чинниками, які створюють умови для відпливу бюджетних 

коштів в тіньовий сектор економіки, є системні недоліки бюджетного 

процесу та бюджетної системи України. В цьому контексті особливої 

актуальності набуває проблема детінізації економіки, спрямована на 

бюджетне зростання України. На сучасному етапі процес детінізації 

економіки вповільнюють недосконалий механізм бюджетного планування, 

порушення законодавства у процесі формування і виконання Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів, недостатній рівень контролю та 

відповідальності у всіх ланках державної влади за цільове і ефективне 

використання бюджетних коштів тощо. 

Низька ефективність фінансової політики та бюджетної системи в 

Україні значно знижує готовність суб’єктів господарювання та населення 

сплачувати податки через невпевненість у продуктивному та цільовому їх 

використанні. В свою чергу, висока кількість порушень законодавства в 

бюджетній сфері свідчить про його недосконалість, що зумовлює подальші 

порушення та, як результат, посилення відтоку бюджетних коштів у тіньовий 

сектор. 

Наявність вищенаведених проблем та викликів для національної 

економіки об’єктивно зумовлює необхідність наукових досліджень в сфері 
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детінізації економіки та бюджетних відносин, як вагомого важеля 

оздоровлення економіки України  

Проблемам детінізації економіки через призму бюджетних відносин, 

легалізацію фінансових ресурсів приділяли увагу такі зарубіжні вчені-

економісти, як: Г. Беккер, Д. Блейдс, Р. Вайсберг, Г. Гросман, П. Гутман,  А. 

Каценелінбойг, Б. Контіні, Р. Коуз, А Лаффер, Д. Норт, В. Руттайзер,  Е. де 

Сото, В. Танзі, Е. Фейг, М. Фрідман, К. Харт, Ф. Шнайдер та інші. Так, 

зокрема, Лауреат Нобелівської премії з економіки 2014 р. Ж. Тіроль дослідив 

проблеми тінізації фінансових потоків при утворенні монополій.  

Різними аспектами проблем фінансової політики, зокрема, бюджетного 

процесу в контексті детінізації та бюджетного зростання, займалися 

вітчизняні фахівці: В. Базилевич, О. Кириленко, М. Крупка, Л. Лисяк, 

І. Луніна, І. Лютий, С. Ніколенко, К. Павлюк, І. Тивончук, І. Чугунов, 

С. Юрій та інші. 

Дослідження проблематики тінізації економіки та фінансової безпеки 

держави знайшло своє відображення у наукових працях вітчизняних 

науковців, серед яких, зокрема: А. Базилюк, О. Барановський, З. Варналій, 

О. Власюк, В. Геєць, А. Гончарук, М. Єрмошенко, В. Жук, Т. Ковальчук, 

І. Мазур, В. Мандибура, С. Мошенський, В. Мунтіян, О. Підхомний, 

В. Попов, В. Предборський, В. Турчинов, М. Флейчук, Ю. Харазішвілі та 

інші. 

Незважаючи на те, що дослідженням проблем, пов'язаних з 

детінізацією економічних відносин в бюджетній сфері, вже досить тривалий 

час займається низка науковців, експертів та аналітиків, однак, й досі не 

висвітлено питання теорії та практики щодо фінансових важелів детінізації 

економіки в забезпеченні бюджетного зростання України. Детінізація 

економіки та бюджетної сфери в Україні залишається актуальним й 

безальтернативним завданням для науки і практики найближчого 

майбутнього.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі фінансів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках комплексної науково-дослідної 

держбюджетної теми економічного факультету «Модернізація економіки 

України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: 

закономірності, протиріччя, ризики» (номер державної реєстрації 

№11БФ040-01). Особистий внесок автора полягає у визначенні впливу 

тінізаційних процесів у бюджетній сфері на економічне становище в Україні, 

з’ясуванні взаємозв’язку політичних процесів та тінізації бюджетних 

відносин. 

Наукові-методичні матеріали та конкретні пропозиції використані 

Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України при підготовці НДР «Гармонізація моделі 

розрахунку рівня тіньової економіки в розрізі видів економічної діяльності 

відповідно до оновлених міжнародних стандартів у сфері статистики 

національних рахунків (СНР-2008 та КВЕД-2010)» (номер державної 

реєстрації 0114U004260), в межах якої автором проаналізовані наукові 

підходи до оцінювання рівня та структури тіньової економіки за видами 

економічної діяльності (розділи 1.1, 1.3) (довідка № 1/301 від 25.11.2014 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є поглиблення 

теоретичних засад та обґрунтування стратегічних пріоритетів, методів, 

фінансових важелів детінізації економіки в забезпеченні бюджетного 

зростання України. 

Реалізація зазначеної мети дослідження обумовила необхідність 

вирішення таких завдань: 

- виявити ґенезу теоретичних досліджень тінізації та детінізації 

економіки; 

- виокремити головні чинники тінізації економіки на сучасному 

етапі; 
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- уточнити методику оцінювання обсягів та рівня тінізації 

національного господарства на сучасному етапі; 

- виявити особливості сучасного стану тінізації та запропонувати 

шляхи детінізації бюджетних відносин в Україні; 

- виявити основні чинники відтоку бюджетних коштів у тіньовий 

сектор; 

- визначити вплив політичних процесів на сфери управління та 

тінізацію бюджетних відносин у вітчизняній економіці; 

- систематизувати напрями імплементації зарубіжного досвіду з 

питань детінізації фінансово-економічних відносин в умовах глобалізації; 

- визначити та обґрунтувати основні напрями вдосконалення 

фінансової політики держави з питань детінізації економіки та її впливу на 

формування державного бюджету. 

Об’єктом дослідження є процес детінізації національної економіки та 

в бюджетній сфері. 

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади детінізації 

економіки як компоненти забезпечення бюджетного зростання України. 

Методи дослідження. В процесі виконання дисертаційної роботи для 

вирішення поставлених завдань було використано загальнонаукові та 

спеціальні методи наукового пізнання, зокрема: історико-логічний – при 

дослідженні ґенези та еволюції теоретичних досліджень тінізації та 

детінізації економіки (п. 1.1); аналізу та синтезу – для виокремлення 

основоположних чинників тінізації економіки в Україні (п. 1.2); порівняння 

та групування – при дослідженні методів оцінки обсягів тіньового сектору 

економіки (п. 1.3); метод економіко-статистичного аналізу – при дослідженні 

сучасного стану тінізації бюджетних відносин (п. 2.1); регресійного аналізу – 

для побудови моделі, що характеризує чинники детінізації економіки в 

контексті бюджетного зростання (п. 2.2); кореляційно-регресійний аналіз та 

моделювання – при розробці моделі впливу політичних процесів на тінізацію 

бюджетних відносин в Україні (п. 2.3); компаративний аналіз та наукове 
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абстрагування – для вивчення можливостей імплементації зарубіжного 

досвіду детінізації економіки (п. 3.1); синтезу та логічного узагальнення – 

для визначення пріоритетів фінансової політики детінізації економіки (п. 

3.2).  

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-

правові акти України з питань регулювання економічної діяльності; 

аналітичні та статистичні дані Державної служби статистики України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної 

аудиторської служби України, Державної служби фінансового моніторингу 

України, Рахункової палати України, Національного банку України; 

матеріали науково-практичних конференцій, результати наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, монографії, збірники, 

публікації, розміщені в мережі Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

наукового та практичного завдання щодо поглиблення теоретичних засад та 

обґрунтуванні практичних рекомендацій з детінізації економіки як 

передумови забезпечення бюджетного зростання України. 

Найбільш вагомими науковими результатами, що визначають наукову 

новизну дослідження є: 

вперше: 

– дано авторське визначення поняття «бюджетне зростання» в умовах 

детінізації економіки як збільшення реальних обсягів доходів та видатків 

бюджету за певний період часу, створення суб’єктам тіньової економіки 

відповідного інституційного середовища, яке сприятиме легалізації 

підприємницької діяльності та доходів фізичних осіб, протидії корупції та 

відмиванню бюджетних коштів, попередженню відтоку непродуктивного 

капіталу за межі країни, захисту від негативного впливу ендогенних та 

екзогенних загроз, що позитивно впливатиме на додаткові бюджетні 

надходження та економічне зростання національної економіки в цілому;  
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удосконалено: 

– теоретичні засади моделювання взаємозв’язку тіньової компоненти 

бюджетного процесу та показників обсягу заощаджень, інвестицій, 

процентної ставки, платіжного балансу з використанням інструментарію 

балансу заощаджень та інвестицій, з відповідним його доповненням 

показником тінізації бюджетних відносин і доведенням негативного впливу 

досліджуваної незалежної змінної на аналізовані залежні макроекономічні 

показники;  

– визначення поняття «детінізація економіки» як цілісну систему дій, 

спрямовану на зменшення рівня тіньового сектору та його легалізації через 

провадження комплексної державної фінансової політики, спрямованої на 

викорінення причин тінізації економіки, створення досконалого 

інституційного середовища, зокрема, наявність цивілізованих, ефективних та 

легітимних, антикорупційних «правил гри» для ведення легальної 

економічної діяльності та усунення фінансово-економічних, правових та 

організаційних чинників, які сприяють відтворенню джерел її тінізації  

– пріоритетні напрями реалізації фінансової політики держави в сфері 

детінізації економіки з урахуванням: підвищення ефективності управління 

державними фінансами на всіх стадіях планування та використання 

бюджетних коштів; стимулювання розвитку безготівкових розрахунків; 

вдосконалення податкового адміністрування; створення інституційних умов 

для детінізації економіки; вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності та 

законодавства в сфері боротьби з економічними злочинами; протидії тіньовій 

економіці в реальному секторі шляхом зниження трансакційних витрат та 

вдосконалення державної дозвільної системи; боротьби з корупцією; 

підвищення рівня правової культури населення; посилення захищеності прав 

на об’єкти інтелектуальної власності; зміцнення фінансової безпеки держави 

у процесі поглиблення міжнародної та глобальної економічної інтеграції; 
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набули подальшого розвитку: 

– наукове обґрунтування основоположної причини тінізації 

економіки, яка, на відміну від існуючих підходів, полягає не стільки в 

порушенні чинного законодавства, скільки в його недосконалості, 

суперечності, невідповідності реаліям життя, зокрема, доведено, що в 

трансформаційних умовах причиною поширення тінізації економіки є 

недосконалість інституційного середовища, зокрема відсутність 

цивілізованих, ефективних та легітимних «правил гри» для підприємців 

внаслідок лобіювання корпоративних інтересів власного бізнесу під час 

ухвалення законів; 

– методичні засади поділу бюджетних порушень з урахуванням 

ієрархії управління бюджетними коштами за рівнями: держави, головних 

розпорядників бюджетними коштами, розпорядників ними нижчого рівня, 

одержувачів бюджетних коштів, виконавців бюджетних програм, що дає 

можливість чіткішого формулювання цільових орієнтирів при розробці 

стратегії детінізації бюджетних відносин; 

– наукові підходи виявлення чинників тінізації бюджетних відносин, 

що дало змогу здійснити їх розподіл на внутрішньополітичні (тісне тіньове 

«зрощення» влади і бізнесу, діяльність фінансово-промислових олігархічних 

груп, активне використання офшорних юрисдикцій, низький рівень 

вірогідності покарання за злочини у бюджетній сфері) та зовнішньополітичні 

(нечіткість геополітичного вектору, непрозорість процесу імпорту та 

транзиту енергоносіїв через територію країни, проблема «егоїзму» зовнішніх 

партнерів та диспаритетність відносин із ними, загроза зовнішньої агресії); 

– методичні підходи щодо визначення рівня тінізації бюджетних 

відносин, яке, на відміну від існуючих підходів, залежить не скільки від 

якості макроекономічного управління (відповідно до теорії та практики 

розвинених країн), а насамперед, від суб’єктивних чинників, що 

безпосередньо пов’язані з політичними процесами. Доведено, що коефіцієнти 
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регресії при макроекономічних незалежних змінних є надзвичайно малими і 

становлять: відношення прямих податків та відрахувань на соціальне 

страхування до ВВП (0,02), частка непрямих податків і митних платежів у 

доходах бюджету (0,10), рівень безробіття (0,09), обсяг ВВП на одну особу 

(0,04), рівень зайнятості (-0,02); 

– теоретичні засади оцінки взаємозв’язку тінізації бюджетних 

відносин та основних макроекономічних показників, а саме, доведено (з 

використанням економетричного інструментарію тестів Гренджера, ADF, 

Філліппа-Перона, багатофакторної регресії та нелінійного моделювання), що 

інституціонально сформована система політико-економічних взаємозв’язків 

поглиблює процес тінізації економіки, бюджетних відносин та негативно 

впливає на динаміку основних макроекономічних показників. Доведено із 

застосуванням інструментарію фільтра Кальмана, при оцінці гнучких 

коефіцієнтів з оптимізаційним алгоритмом Марквардта перманентний 

негативний вплив зловживань у бюджетній сфері на індекс якості життя, 

який є інтегральним показником збалансованості економічного та 

соціального розвитку суспільства.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

розроблені та науково обґрунтовані пропозиції, рекомендації, моделі та 

висновки поглиблюють розуміння тінізаційних процесів в бюджетній сфері 

та можуть бути використані при розробці стратегії детінізації економіки 

України. 

Результати дослідження, висновки і рекомендації автора були 

використані: 

Державною службою фінансового моніторингу України при підготовці 

проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

(прийнятий як Закон 14.10.2014 № 1702-VII), та при підготовці міжнародного 

семінару на тему «Впровадження національної оцінки ризиків відмивання 
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коштів та фінансування тероризму як елементу державної політики 

детінізації економіки» (довідка №4434/0810-05 від 03.12.2014 р.). 

Відділом державних фінансів ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» при підготовці Аналітичної записки 

«Економічні передумови та шляхи детінізації бюджетних відносин в 

Україні», яку використано у роботі Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України (довідка № 135-7/51 від 27.01.2015 р.). 

Економічним факультетом Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка у навчальному процесі при підготовці та проведенні 

лекційних і практичних занять для студентів, що навчаються за освітньо-

кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 

«Фінанси» при викладенні курсу «Економічна політика та фінансова безпека 

держави» (довідка №013/313 від 22 червня 2015 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, в якому викладено авторський підхід 

до теоретичних засад та практичних аспектів детінізації економіки як 

чинника забезпечення бюджетного зростання України. Представлені 

результати наукових досліджень, висновки і рекомендації, які виносяться на 

захист, одержані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в роботі використані лише ті ідеї та положення, що є 

результатом особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри фінансів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Базові теоретичні, 

методологічні та методичні положення, практичні пропозиції та результати 

дисертаційної роботи доповідалися автором та були апробовані на 14 

міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних конференціях 

та круглих столах, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інноваційна економіка в умовах глобалізації: сучасні тенденції і 

перспективи» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 2013 р.); Науково-практичній 
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конференції «Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети 

забезпечення» (м. Івано-Франківськ, 2013 р.); Науково-практичному 

круглому столі «Проблеми застосування відповідальності за ухилення від 

сплати податків» (м. Сімферополь, 2013 р.); VII Міжнародній науковій 

конференції «Quantitave methods in accounting and finance» (м. Київ, 2013 р.); 

XXII Міжнародній науково-практичній конференції ІІ Міжнародного 

Шумпетерівського економічного форуму «Діалектика взаємодії ринкових та 

інституційних механізмів сучасної економічної динаміки» (м. Чернівці, 2013 

р.); Х Міжнародній науково-практичній конференції «Світові тенденції та 

перспективи розвитку фінансової системи України (м. Київ, 2013 р.); 

Науково-практичній конференції «Фінанси інституційних секторів економіки 

України: стан, тенденції розвитку, практика реформування» (м. Київ, 2013 

р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова безпека в 

системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та 

перспективи» (м. Полтава, 2014 р.); Круглому столі «Перспективи та 

завдання бюджетної децентралізації в Україні» (м. Київ, 2014 р.); ХІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Світові тенденції та 

перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-економічна 

стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та 

безпеки» (м. Чернігів, 2014 р.); VI Науково-практичній конференції 

«Реформування податкової системи України відповідно до європейських 

стандартів» (м. Ірпінь, 2014 р.); Науково-практичному круглому столі 

«Фінансово-економічні детермінанти розвитку конкуренції та 

підприємництва в Україні» (м. Київ, 2015 р.); ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Фінансова безпека в системі забезпечення 

національних економічних інтересів» (м. Полтава, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи знайшли 

відображення у 21 науковій праці, у тому числі 10 статтях у наукових 

виданнях (з них 8 статей у наукових фахових виданнях, 1 – в іноземному 
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виданні, 5 – у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз) 

та 11 – у збірниках матеріалів наукових конференцій. Загальний обсяг – 9,58 

д.а., особисто автору належить – 8,2 д.а. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (247 найменувань), 4 

додатків, містить 13 таблиць та 29 рисунки. Загальний обсяг роботи 

становить 238 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

1.1. Генеза та еволюція теоретичних досліджень тінізації та 

детінізації економічної діяльності 

В загальній сукупності наукових досліджень, присвячених 

різноманітним економічним проблемам, значна, та все ще недостатня увага 

приділяється феномену тіньової економіки. Досвід наукового осмислення 

даного явища говорить про разючі суперечності в підходах до її вивчення, 

формах трактування, методах оцінювання та прогнозуванні соціально-

економічного впливу. Вчені, дослідники, представники вітчизняної та 

зарубіжної економічної думки, починаючи з середини-кінця ХХ ст., активно 

опрацьовують проблему існування тіньового сектору економіки, його 

дефініції, передумов появи та функціонування. На сучасному етапі наукових 

дискусій щодо сутності тіньової економіки суперечок не викликає лише факт 

об’єктивності її існування, неминучої присутності в будь-якій розвиненій 

економічній системі. Своєю чергою, особливості прояву тіньової економіки в 

контексті трансформаційних процесів, виокремлення та подолання її 

деструктивних ефектів, потребують подальшого поглибленого вивчення. 

Масштаби тіньової економічної діяльності істотно впливають на обсяги 

та структуру валового внутрішнього продукту, призводять до спотворення 

офіційних даних про його величину. Високий рівень тінізації економіки 

вкрай негативно діє на конкурентоспроможність країни, ефективність 

структурних та інституційних реформ. За різними експертними оцінками 

обсяг тіньового сектору економіки України сягає 40% від ВВП, 

наближуючись до критичного, небезпечного для національної економіки 

значення.  

Проблема функціонування тіньової економіки є надзвичайно складною 

та глобальною. Вона потребує розв’язання на державному рівні, оскільки 

пов’язана з економічною та фінансовою безпекою України. Існування такого 
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економічного явища як тіньова економіка, зумовлює важливість визначення 

її сутності, передумов виникнення, оцінки масштабів та пошуку ефективних 

форм боротьби з нею. 

Вітчизняні дослідження феномену тіньової економіки в переважній 

своїй більшості трактують тіньову економіку як явище негативне та 

небезпечне, що завдає шкоди економічній та фінансовій системам держави, її 

інтересам та інтересам суспільства загалом, може виступати чинником 

поглиблення кризових явищ в економіці або ж її прискорювачем. В ситуації, 

за якої масштаби негативного впливу даного явища та рівень його 

теоретичного та практичного опрацювання мають суттєвий розрив, постає 

значна необхідність інтенсифікації вищезазначених досліджень та 

подальшого їх практичного застосування для подолання глибинних джерел 

розвитку тіньових соціально-економічних процесів. 

Як зазначає переважна кількість вітчизняних дослідників тіньової 

економіки, зокрема О. Барановський [7, 8, 9, 10], З. Варналій [17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23], І. Мазур [84, 85, 86, 87], В. Мандибура [89], О. Підхомний [120, 

121, 122], В. Предборський [133, 134, 135, 136, 137, 138], В.Турчинов [191, 

192], М. Флейчук [196] та інші, це явище далеко не нове, притаманне 

абсолютній більшості соціально-економічних утворень. Вона виникає з 

появою перших держав та напряму перекликається з існуванням державної 

форми організації суспільного життя. 

Тіньова економіка, як і корупція, як глибинні деструктивні соціально-

економічні явища зароджувалися в епоху розпаду родоплемінних відносин. З 

точки зору економічної теорії їх виникнення й існування стало можливим з 

моменту появи приватної власності та відокремлення функцій управління в 

суспільній та господарській діяльності. В історичному ракурсі це відноситься 

до часу формування перших класових товариств та державних утворень в 

найдавніших центрах людської цивілізації: Єгипті, Месопотамії, Індії, Китаї 

в III - II тисячоліттях до н.е., що підтверджується археологічними 

дослідженнями у вигляді збірників, зведень законів, нормативних актів, 
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правил (кодексів) поведінки, інших письмових джерел. Проте, конкретні 

дослідження тіньової економіки пов’язані безпосередньо з найновітнішою 

історією людства [7, c. 116]  

Одним з найбільш парадоксальних явищ економічної думки XX ст. 

стало те, що тіньова економіка все більш вростала в систему ринкового 

господарства, змінюючи форми та масштаби, а економісти продовжували 

ігнорувати її, вбачаючи в ній предмет вивчення швидше кримінального права 

та криміналістики 

Дослідники тіньового сектору економіки відносять появу терміну 

«тіньова економіка» та перших досліджень стосовно даної проблематики до 

наукової думки Заходу на межі 60 – 70-х років ХХ ст. 

Своєрідне «відкриття» тіньової економіки почалося, насамперед, у 

країнах, що розвиваються. Справжнім проривом стали емпіричні 

дослідження, що проводяться під егідою Міжнародної організації праці 

(МОП) та Світового банку. Піонером у цій справі став англійський соціолог 

К. Харт, який на початку 70-х років вивчав господарське життя в міських 

нетрях Гани, однієї з найвідсталіших країн Африки. Виявилося, що жителі 

«третього світу» в більшості своїй не мають ніякого відношення до офіційної 

економічної системи. К. Харт ввів у науковий обіг термін «неформальний 

сектор» і зазначив, що, «знедолені структурою формальних можливостей, 

люди з низів міського пролетаріату шукають неформальні способи, щоб 

збільшити свої доходи». Він засвідчив, що неформальна діяльність відповідає 

внутрішній логіці ринку, хоча й в значній мірі відрізняється від діяльності в 

рамках формальної економіки. Подібні дослідження проводилися в Колумбії, 

Шрі-Ланці , Кенії та інших країнах периферійної частини світової економіки 

[227]  

Величезний вплив на подальші дослідження неформальної економіки 

справила книга перуанського економіста Ернандо де Сото «Інший шлях». 

Де Сото висвітлив, як дії уряду його країни змушували населення ігнорувати 

закони, що заважають людям просто жити і задовольняти свої потреби. Дії 
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уряду з контролю за виконанням таких законів змушували людей займатися 

непродуктивної діяльністю: політизованою боротьбою з державою, що 

призвела до легалізації багатьох незаконних видів діяльності та прав 

власності, що не змінило загальної картини, так як з'явилися як нові 

нелегали, так і нові нелегальні види діяльності [219, c. 131]. 

Критикуючи дії уряду, де Сото показав, що економічна система Перу (і 

багатьох інших країн, що розвиваються) може бути охарактеризована не як 

ринкова економіка, а як меркантилізм. Ця книга багато в чому переклала 

відповідальність за існування неформальної економіки з нерозвиненості 

місцевих жителів на нерозвиненість державних і соціальних інститутів у 

суспільстві.  

За Е. де Сото „Тіньова економіка – це „притулок” для тих, для кого 

витрати на дотримання відповідного законодавства при здійсненні госпо-

дарської діяльності перевищують вигоди від досягнення своєї мети” [219, с. 71]. 

Для точнішого окреслення сутнісних характеристик „тіньового” сектора 

економіки, доцільно розглядати окремі його компоненти або види: 

(1) неформальний сектор – діяльність домогосподарств, що виготовляють та 

споживають товари чи послуги власного виробництва для власних потреб чи 

потреб членів своєї сім’ї; (2) кримінальний сектор – виробництво та продаж 

заборонених товарів і послуг (наркотики, вибухові речовини, зброя, торгівля 

людьми і т. ін.); (3) іллегальний сектор – незаконне виробництво та продаж 

легальних товарів без їх документального оформлення або реєстрації 

підприємств. Неформальна економіка не становить загрози національній 

безпеці, якщо її частка складає не більше 10% загального обсягу ВВП. У 

випадку якщо частка неформального сектора перевищує вказане значення, він 

трансформується в іллегальний сектор, який загрожує економічній безпеці 

держави. Неформальну економіку, яку ще називають „економікою виживання”, 

„економікою злиднів” чи „моральною тіньовою економікою” можна вважати 

соціальним, а не суто економічним явищем, основною мотивацією якого є 

певна стратегія підвищення соціально-економічного рівня розвитку 
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(індивіда, домогосподарства, окремої етнічної або соціальної групи) 

[219, с. 156].  

Також значний вплив на розвиток поняття неформальної економіки 

надали Р. Коуз з «Теорією прав власності» та Г. Беккер з книгою «Злочин і 

кара: економічний підхід». Так, інституціональна теорія пояснює існування 

тіньової економіки тим, що підпорядкування законослухняності потребує 

значно більших витрат, а саме – трансакційних. Тому дешевше бути 

незаконослухняним, а пристосування тіньової економіки до постійних змін у 

розвитку економіки відбувається значно швидше. Це пояснюється 

можливостями невиконання закону [218].  

На даному етапі становлення поглядів на неформальну економіку 

вважалось, що в країнах, що розвиваються вона виступає своєрідним 

амортизатором соціально-економічних потрясінь, способом виживання і 

порятунку від бідності широких мас населення. 

Естафету інтересу до тіньової економіки підхопив Захід. У другій 

половині 1970-х - початку 1980-х років вчені та політики в розвинених 

країнах Заходу стали усвідомлювати, що реальна економічна активність 

вище тієї, що реєструється офіційно. Це проявилося в бурхливому розвитку 

методів кількісної оцінки тіньової економіки. Одна з перших оцінок тіньової 

економіки США в третину офіційного ВВП, зроблена американським 

соціологом Е. Фейгом наприкінці 70-х, викликала настільки сильний 

резонанс, що цьому питанню було присвячене спеціальне слухання 

Економічного комітету Конгресу США. Частина робіт була присвячена зміні 

системи національних рахунків з метою більш повного врахування тіньового 

сектора. Е. Фейг також одним з перших дав визначення тіньової економіки, 

як економічної діяльності, яка з будь-яких причин не враховується і не 

потрапляє до валового внутрішнього продукту. Це визначення тлумачить 

тіньову економіку лише з позиції статистичного підходу, проте воно 

використовується й дотепер з певними уточненнями. За Е. Фейгом тіньова 

економічна діяльність включає в себе: 1) економічну діяльність, що є 
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легальною, неприхованою, але й такою що не підлягає оподаткуванню і не 

враховується офіційною статистикою; 2) протизаконну, свідомо приховувану 

економічну діяльність [223, c. 115]. 

Схожу структуру тіньової економіки виділяє в своїх працях 

американський економіст Д. Блейдс, а саме: 1) виробництво легальної 

продукції, яке приховується від контролюючих органів з метою 

приховування доходу від оподаткування; 2) виробництво заборонених 

товарів та послуг; 3) доходи в натуральній формі, приховувані від 

оподаткування [216]. 

Д. Блейдс одним з перших запропонував враховувати обсяги тіньової 

економіки в системі національних рахунків. На його думку, несплата 

податків, отриманих від нелегальних видів економічної діяльності становить 

левову частку в загальному обсязі тіньової економіки [217, c.47]. 

В контексті досліджуваної проблеми, помітною також стала праця 

американського економіста П. Гутмана «Підпільна економіка», опублікована 

в 1977 р., в якій наголошується, що невраховуваною економічною діяльністю 

більше не можна нехтувати [225]. 

У дослідженнях М. Фрідмана зустрічаємо визначення тіньової економіки 

як діяльність, спрямована на формування чи задоволення деструктивних потреб 

людини (споживання наркотичних засобів, замовні вбивства та ін.) [224]. Такий 

підхід виводить за межі дослідження економічні типи злочинів, які не є 

загрозливими для здоров’я та життя людини, проте є чинниками зниження 

рівня економічної безпеки держави.  

Наприкінці 70-х – 80-х років дана проблематика все більше уваги 

знаходила як в працях американських, так і європейських дослідників. 

Відповідно, парламентами та урядами Австрії, Голландії, Португалії, Франції 

та інших країн активно створювались спеціальні робочі групи з вивчення 

тіньового сектору економіки. Конгрес США систематично виділяє значні 

кошти науковим організаціям та аналітичним центрам на провадження 

наукових досліджень в даній сфері. 
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Прийнято вважати, що на цей же період припадають перші 

дослідження даного феномену й на просторах СРСР. Хоча, перші спогади 

про нелегальне господарювання в СРСР можна знайти ще в 1920-і роки в 

книзі Р. Вайсберга “Гроші і ціни (підпільний ринок в період “воєнного 

комунізму”)”, де зазначалось, що «чорний ринок» утворився як результат 

ліквідації в країні вільного ринку і єдиних цін, встановлення високої 

продрозкладки і появи в обігу грошових сурогатів. Це була одна з небагатьох 

книг, яка розкривала суть тіньових операцій за Радянської влади. Надалі тема 

була закрита для громадського обговорення та публічного друку, рідкісні 

дослідники та журналісти бралися за неї. Лише в деяких установах їх 

дозволялося розглядати в рамках «спеціалізованих тем» під відповідними 

грифами секретності [16, c. 97].  

Першими реальними спробами оцінити масштаби тіньових процесів на 

галузевому рівні були дослідження Науково-дослідного технологічного 

інституту побутового обслуговування Міністерства побутового 

обслуговування РРФСР. Метою даних досліджень було визначення 

загального обсягу побутових послуг, яке отримувало населення, з 

врахуванням послуг приватних осіб. 

Подальший розвиток, однак вже на загальнодержавному рівні, 

отримали дослідження обсягів неофіційних послуг на початку 80-х років ХХ 

ст. в СРСР. До кінця 80-х років існування тіньової економіки, як системного 

явища офіційно не визнавалось та заперечувалось. З середини 70-х років свій 

розвиток отримують неофіційні дослідження даного явища, оскільки його 

ігнорування стає некоректним по відношенню до аналізу процесів соціально-

економічного відтворення.  

Оскільки факт існування тіньового сектору економіки в соціалістичній 

системі господарювання заперечувався, дослідженням його обсягів та 

закономірностей розвитку в середині 70-х років ХХ ст. займались переважно 

західні фахівці. Тінізація економічної діяльності, на їхню думку брала своє 

коріння з кризи авторитарного режиму в післявоєнні роки. Г. Гросман 
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зазначає, що за масштабами тіньового сектору СРСР міг йти попереду всіх 

інших розвинених країн світу [226].  

На окрему увагу також заслуговують праці радянського економіста, 

який емігрував в США, А. Каценелінбойгена. Він зазначав, що в радянській 

економіці діяло шість різновидів ринків, що відрізняються і за суб'єктами, і 

за об'єктах, і за ступенем легальності. Рівно половина з них - ринки тіньові. 

Таким чином, запропонований А. Каценелінбойгеном підхід до радянської 

економіки пропонував розглядати її як своєрідний синтез офіційно-планових 

відносин з ринковими – легальними, напівлегальними і абсолютно 

нелегальними. Тим самим по суті ставилося питання про приховану 

багатоукладність радянського господарського ладу [230, c. 293-311]. 

В середині 80-х рр. ХХ ст. інтерес радянської економічної думки до 

проблеми тіньової економіки значно зріс. Проте в її трактуванні переважали 

кримінальні тенденції. Статистична методологія оцінки тіньової економіки 

або не розглядалася взагалі, або розглядалася недостатньо. Фундаментальні 

вітчизняні розробки з даної проблеми були відсутні. 

Через відсутність в той період об'єктивної оцінки існуючих реалій були 

зроблені дві, на наш погляд, принципові помилки, які вплинули на хід 

подальших досліджень. По-перше, появу терміна «тіньова економіка» було 

сприйнято як появу самого явища, що, як з'ясувалося, не відповідає дійсності. 

По-друге, твердження, що «сталінський соціалізм» уникнув корупції, 

хабарництва і розкрадання, а «хрущовський» - ні, дезорієнтувало 

дослідників, що вбачали причину тіньової економіки у відсутності належного 

контролю, обумовленого демократичним постсталінським політичним 

режимом. 

Наприкінці 80-х років, коли горбачовська політика «перебудови та 

гласності» дозволила зняти заборони та бар'єри в обговоренні гострих тем, 

відбулось значне посилення кризових явищ в економіці, зокрема розростання 

тіньового сектору економіки, дана проблематика привернула увагу низки 

радянських фахівців, зокрема, Т. Корягіної, І. Райга, С. Меньшикова, 
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С. Плішкіна, В. Рутгайзера, С. Шпилько, В. Космарського, І. Нікіфорова, 

Т. Кузнєцової, В. Фельзенбаума та інших. Пізніше з'явилися дослідження 

інших експертів. 

Як стверджує вітчизняний дослідник тіньової економіки 

В. Предборський, теоретичний рівень більшості з вищенаведених досліджень 

характеризує ще початково-недосконалий стан опрацювання наукового 

напряму, кон’юнктурно-недостатній рівень наукового узагальнення 

матеріалу дослідження. З даним твердженням можна погодитись, оскільки 

доволі широкого розповсюдження набули думки про те, що тіньова 

економіка є сукупністю альтернативних соціалізму економічних структур, 

що тіньові процеси – це протизаконні процеси, прямо чи опосередковано 

пов’язані з вилученням нетрудових доходів, становлять сукупність 

нелегальних господарських дій, які продукують кримінальні злочини, що 

тіньова економіка є прихованою формою приватизації соціалістичної 

державної власності тощо. Серед конструктивних напрацювань даного 

періоду розвитку досліджень про тіньову економіку варто відмітити, що 

окремі дослідники висунули пропозицію стосовно створення окремої 

спеціальної міждисциплінарної галузі гуманітарної науки – економічної 

кримінології. Даний напрям наукових досліджень отримав свій розвиток в 

Росії, натомість не знайшовши свого місця в тодішній економічній думці 

України, що в свою чергу позначилось на гальмуванні наукового 

опрацювання вказаних проблем, на переведенні перспективного наукового 

напряму в розряд своєрідних досліджень тіньової економіки [133]. 

Незважаючи на появу значної кількості праць присвячених тіньовій 

економіці та активне опрацювання даної проблеми радянськими 

економістами загальноприйнятне трактування тіньової економіки, яке б 

об’єктивно та всесторонньо висвітлювало сутність даного явища так і не 

визначено. Суперечки та дискусії виникали не лише з приводу трактування 

тіньової економіки, а й стосовно причин її виникнення та існування. На 

підставі даних наукових розходжень В. Рутгайзер, залежно від підходу до 
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проблем виникнення та шляхів подолання тіньової економіки, поділив 

вчених на два табори – “конструктивістський” та “ліквідаторський”.  

Представники першого табору, названого В. Рутгайзером 

«конструктивістським» вважали, що передумовою існування тіньового 

сектору економіки є планово-адміністративна система управління, тому його 

існування є закономірним. Ліквідувати тіньову економіку, на їхню думку 

можливо виключно завдяки зміні форм власності та наявної системи 

господарських відносин. 

В свою чергу вчені з, так званого, «ліквідаторського» табору, в 

переважній своїй масі – юристи, заперечували об’єктивний фактор існування 

тіньової економіки, її приналежність до всіх типів господарських систем, 

зокрема планово-адміністративної, та вважали що окремі прояви тіньової 

економіки в СРСР мали місце переважно в вигляді злочинної діяльності та 

отримання нетрудових доходів. Обмежити та ліквідувати дані прояви, на 

їхню думку, можливо шляхом покращення законотворчої та правоохоронної 

діяльності [152]. 

На момент розпаду СРСР в економічній науці почав домінувати 

«конструктивістський» погляд на тіньову економіку та був надалі 

успадкований вченими – представниками новоутворених держав СНД. На 

межі десятиліть факт існування тіньового сектору економіки сприймався 

вченими-прихильниками ринкового шляху розвитку оптимістично, а 

проблема значних обсягів тіньового сектору не вважалась небезпечною. 

Популярною була думка, що перехід до ринкової форми господарювання 

призведе до легалізації значної частини тіньових видів економічної 

діяльності та зведе обсяги тіньового сектору економіки до мінімуму. За 

різними оцінками вважалось, що близько 90% тіньових операцій будуть 

усунуті ринковими механізмами. Однак, як засвідчила практика, всупереч 

власним прогнозам спеціалісти констатували стрімке розростання обсягів 

тіньового сектору. Як зазначає В. Попович, неспроможність поглядів 

представників конструктивістського напряму щодо причин виникнення 
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тіньової економіки та шляхів її локалізації через зміну форм власності і 

системи господарювання стала очевидною [132, с. 73].  

Знаковим етапом в розвитку досліджень тіньової економіки стає 

початок 90-х років ХХ ст. Багатий на соціально-економічні та політичні 

зрушення історичний період значно розширює та поглиблює проблематику 

тіньової економіки. Обсяги тіньового капіталообороту, корупції, рейдерства, 

шахрайства, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом зростає в 

декілька разів. За різними оцінками, на момент переходу до ринкової форми 

господарювання тіньовий сектор економіки в пострадянських державах 

досягав рівня легальної економічної діяльності. В даних умовах формуються 

соціально-економічні передумови для сучасних комплексних форм тіньової 

економіки. На науковій ниві з’являється та активно розвивається 

перспективний, принципово новий напрям досліджень – економічна безпека. 

Перші спроби дослідження тіньової економіки в Україні були здійснені 

наприкінці 1994 року у Національному інституті економічних програм НАН 

України (з березня 1995 р. – Інституті Росії НАН України), а також на базі 

Національного інституту стратегічних досліджень [189]. 

До перших вітчизняних спроб визначення тіньової економіки відносять 

дослідження О. Турчинова. Він трактує тіньову економіку, як економічну 

діяльність, яка не враховується і не контролюється офіційними державними 

органами, а також діяльність спрямована на отримання доходу шляхом 

порушення чинного законодавства. Наведе визначення близьке до 

класичного визначення Е. Фейга. О. Турчинов пропонує структурувати 

тіньову економіку наступним чином:  

1) не приховувана від державних органів економічна діяльність, але 

через низку об’єктивних і суб’єктивних причин невраховувана, не 

контрольована і не оподатковувана державою; 

2) легальна економічна діяльність, в процесі якої відбувається повне 

або часткове ухилення від сплати податків, зборів, штрафів і інших 

обов’язкових платежів, а також порушення її державної регламентації (тобто 
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суб’єкт тіньової економічної діяльності отримує додатковий доход шляхом 

порушення чинного податкового, економічного та іншого регламентуючого 

його господарську діяльність законодавства); 

3) незаконна навмисно приховувана від державних органів економічна 

діяльність; 

4) діяльність, спрямована на отримання доходу шляхом скоєння чи 

сприяння скоєнню злочинів, що тягнуть за собою кримінальну 

відповідальність [191, c. 32]. 

Значний інтерес викликають фундаментальні праці стосовно феномену 

тіньової економіки вченого-юриста В. Поповича. На думку В. Поповича, 

тіньова економіка – це такий стан розвитку кризових, криміногенних 

процесів в економіці, коли доходи злочинного походження стали засобом 

скоєння нових, нерідко більш небезпечних злочинів, а отримані за рахунок їх 

скоєння доходи перестали носити споживчий характер, а трансформувались в 

базу відтворення незаконних капіталів і криміногенного потенціалу у всіх 

сферах цивільно-правових, організаційно-регулятивних і суспільно-

економічних відносин [132, c 36]. 

В працях В. Предборського, в свою чергу, зазначається, що тіньова 

економіка є таким частковим проявом кризової економіки, для якого 

характерні чітко виражена дисфункція основних регулятивних управлінських 

процесів у системі, ураження її інформаційних функцій, втрата здатності 

виконувати системні регулятивні функції, порушення зв’язку між 

центральними і периферійними центрами інформаційних процесів. Тіньова 

економіка трактується ним, як такий вид процесів у кризовій економіці, які 

проходять поза офіційним контролем та обліком, як правило, такий вид 

діяльності пов’язаний з ухиленням від оподаткування доходів. Помилковим 

вважається акцентування уваги на обумовленості тіньової економіки 

кризовими явищами, адже в періоди стабільності економічної системи також 

спостерігається певний, економічно виправданий рівень тінізації, що не 

становить реальної загрози економічній безпеці держави [135]. 
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На думку А. Базилюк, тіньова економіка виникає тоді, коли дії владних 

та регулюючих структур держави, окремих людей або їх груп вступають у 

протиріччя з об’єктивними економічними законами. З даним твердженням 

важко погодитись, оскільки, на нашу думку, сам факт існування тіньової 

економіки обумовлений дією об’єктивних економічних законів [6]. 

Фундаментальні дослідження тіньового сектору економіки здійснені 

зокрема вітчизняним фахівцем З. Варналієм. На його думку, тіньова 

економіка являє собою складне соціально-економічне явище, що 

представлене сукупністю неконтрольованих і нерегульованих як 

протиправних, так і законних, але аморальних, економічних відносин між 

суб’єктами економічної діяльності щодо отримання надприбутку за рахунок 

приховування доходів і ухилення від сплати податків. Наведене визначення 

доволі обширне та акцентує увагу на регулюючій функції держави. Окремі 

питання викликає можливість адекватної оцінки моральної складової дій 

суб’єкта тіньових відносин. Поділяється тіньова економіка відповідно на:  

1) неформальну економічну діяльність – легальне (нерегламентоване 

державою) виробництво товарів і надання послуг; 2) підпільна економіка – 

порушення в межах дозволеної економічної діяльності; 3) незаконна 

економіка – здійснення заборонених видів діяльності [189, c. 90].  

В. Мандибура, в свою чергу, розглядає тіньову економіку під двома 

кутами: у вузькому розумінні тіньова економіка обмежується лише тими 

видами економічної діяльності та відповідними відносинами, які за змістом є 

протиправними, або суспільно небезпечними (що на практиці не завжди 

збігається). До тіньової економіки в широкому розумінні належать: сектор 

домашніх господарств (сектор натурального самозабезпечення); 

«неформальний сектор» (нерегламентована діяльність – дрібне виробництво, 

послуги, торгівля, «світло-сірий» сектор); «темно-сірий сектор» 

(законспірований сектор легітимних видів економічної діяльності), «чорний» 

(кримінальний, «кривавий») та диверсифіковані частки «чорної економіки» 

[89]. 
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Більшість вітчизняних науковців, як ми бачимо, схиляється до 

наступної структури тіньової економіки: 

1) неофіційна економіка; 

2) фіктивна економіка; 

3) підпільна економіка. 

Слід зазначити, що запропонована вітчизняними науковцями структура 

тіньової економіки є близькою за змістом до структури тіньової економіки за 

методологією СНР 1993 року. 

Серед сучасних зарубіжних дослідників варто відмітити російського 

вченого Ю. Латова, який визначає тіньову економіку, як сукупність 

нелегальних господарських дій, що суперечать чинному законодавству 

[75, с. 31]. Професор Лінцського університету, один з провідних сучасних 

дослідників тіньової економіки Ф. Шнайдер вважає, що до тіньового сектора 

економіки доцільно віднести частку валового національного продукту, що не 

відображена в офіційній звітності [240]. Таке визначення обмежується лише 

іллегальною часткою незаконної діяльності, проте не передбачає аналізу 

кримінальної компоненти тіньового сектору. 

Аналіз вищенаведених досліджень, дозволяє зробити узагальнюючий 

висновок, що тіньова економіка існує у всіх країнах світу, оскільки головним 

фактором їх виникнення є економічна природа людини. Але в різних країнах 

масштаби тіньової економіки та її наслідки значно відрізняються в 

залежності від історичних, національних, культурних та інших особливостей. 

Тіньова економіка – це полісистемне явище, особлива система фінансово-

економічних відносин зі складним переплетенням легальних і нелегальних 

зв'язків, які відображають особливу логіку та стратегію поведінки 

економічних суб’єктів, що поєднані приналежністю до неформальних 

інституцій одного характеру, об’єднані певною метою, мають специфічні 

мотиви фінансово-економічної поведінки, форми прояву наслідки, вплив та 

зв'язок з офіційною економікою (Табл.1.1). 
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Таблиця 1.1 

Класифікація видів тіньової економічної діяльності  

 ОЗНАКИ СКЛАДОВІ 

Характер 

діяльності 

Неформальна 

економічна 

діяльність 

Прихована 

економічна 

діяльність 

Заборонена 

економічна 

діяльність 

Мета 

В основному 

пов’язана з 

виживанням 

суб’єкта  

Пов’язана з 

існуванням та 

розвитком 

економічної 

активності 

Спрямована на 

незаконне 

фінансове 

збагачення 

Мотив За бажанням Вимушена Навмисна 

Форми 

прояву 

Незафіксоване 

статистикою 

виробництво 

товарів та послуг 

Економіка спеку- 

лятивних угод.          

Валютно-фінансові 

порушення 

Корупція. 

Хабарництво. 

Кримінальний 

промисел 

Наслідки 
Безпечна для 

суспільства 

Нелегальна,  

аморальна 

Злочинна, 

асоціальна 

Вплив на 

офіційну 

економіку 

Стабілізуюча Компенсуюча Деструктивна 

Зв'язок з 

офіційною 

економікою 

Сумісна  Напівсумісна Несумісна 

Джерело: систематизовано автором на основі досліджень [84, 189, 192] 

 

Наведені погляди на еволюцію досліджень тіньової економіки, 

поглядів на її сутність, трактування окреслюють основне коло сучасних 

концепцій її соціально-економічної природи. Незважаючи на досить 

активний розвиток цих досліджень, вони, на наш погляд, ще не повністю 

відповідають викликам сучасної наукової думки та не в повній мірі сприяють 

розробці дієвої доктрини детінізації вітчизняної економіки. 
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Масштаби тінізації економічного життя, недієвість державних зусиль 

щодо її протидії призводять до деформації принципів громадського 

суспільства, формують негативний імідж України в світі, стримують 

надходження в країну іноземного капіталу, заважають налагодженню 

торговельно-економічних відносин державних підприємств із зарубіжними 

партнерами. Все це об’єктивно зумовлює важливість провадження 

ефективної державної фінансової політики щодо детінізації національної 

економіки. 

Вищеописана ситуація підкреслює важливість інтенсифікації 

подальших наукових розробок, спрямованих на формування теоретичного 

базису для обґрунтування практичних пропозицій та конкретних заходів 

щодо детінізації національної економіки. 

Першочерговим кроком в формуванні наукового підґрунтя для 

детінізації економіки України має стати глибинне осмислення її сутності, 

виділення теоретичної основи для подальших наукових надбань, 

напрацювання конкретного наукового визначення та формування єдиної 

парадигми подальших наукових досліджень.  

На даному етапі наукового осмислення сутності детінізації економіки 

можна констатувати недостатнє вивчення даної проблеми, про що свідчать 

колосальні масштаби тіньового сектору економіки, які подекуди сягають 

критичних значень, загрозливих для економічної безпеки держави. В працях 

вітчизняних дослідників недостатня увага приділяється детінізації економіки, 

як самостійній економічній категорії, а низька варіативність її трактувань не 

дозволяє забезпечити достатнє теоретичне підґрунтя для формування 

ефективної системи заходів з подолання негативних проявів тіньової 

економіки. 

Особливої уваги, в контексті проблематики даного дослідження, 

заслуговує проблема теоретичної розробки поняття «детінізація економіки». 

Сучасний ступінь наукової розробки детінізації економіки характеризується 

відсутністю єдиного понятійного апарату з даної проблеми, тим самим 
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зумовлюючи авторські підходи до трактування категорії. Більшість 

визначень детінізації економіки недостатньо обґрунтовані, не враховують 

специфічні особливості окремих економічних та соціальних систем, 

різняться в глибині теоретичного аналізу, часто відображають лише окремі 

сторони об’єкта, що вивчається. 

Слід відмітити, що в дослідженнях вітчизняних вчених-економістів, 

присвячених проблемам детінізації економіки, основна увага приділялась 

методології, аналізу законодавчих актів, обґрунтуванню заходів з протидії 

тінізації економічної діяльності, специфіці провадження цих заходів в 

українських реаліях. Тобто можна констатувати наявне зміщення акцентів 

вітчизняної економічної думки на практичні аспекти детінізаційних процесів 

та, водночас, ігноруванні очевидної необхідності в глибинному теоретичному 

осмисленні даного явища.  

Опираючись на наявні дослідження, слід привести визначення, 

сформульоване Д. Буркальцевою: детінізація економіки – це цілісна система 

дій, спрямована передусім на подолання та викорінення причин і передумов 

тіньових явищ та процесів [15, с. 218]. В вищенаведеному визначенні, 

певною мірою, підкреслюється превентивний напрямок детінізації 

економіки, спрямований на викорінення чинників та факторів, які 

стимулюють відтік капіталів в «тінь». Більш деталізованим трактуванням 

поняття детінізації, в рамках даного підходу, є її розуміння, як процесу 

зменшення обсягів тіньової економіки через створення цілісної системи дій, 

спрямованих на подолання та викорінення причин і передумов тіньової 

економіки, або залучення нелегально отриманих доходів у легальну 

економіку [18]. Даний підхід до трактування детінізації економіки заслуговує 

на подальшу розробку, оскільки акцентує увагу на створенні умов, за яких 

суб’єкти господарювання будуть більш зацікавлені у використанні прозорих 

та «чистих» методів ведення економічної діяльності. 

Будуючи своє бачення детінізації економіки на інституціональному 

підході І. Мазур висвітлює її, як створення такого інституційного 
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середовища, де тіньова економіка була б неефективною [86]. Тобто, в 

контексті даного підходу до аналізу проблеми, можна стверджувати, що при 

впровадженні певних конструктивних змін в фінансовій системі держави, 

можна досягнути такого підприємницького клімату, за якого економічні 

стимули тінізації господарської діяльності будуть зведені до мінімуму.  

Грунтовне визначення даного поняття, яке висвітлює всю його 

багатогранність, комплексність та структурованість, надає З. Варналій: 

детінізація економіки – сукупність макро- і мікрорівневих економічних, 

організаційно-управлінських, технічних, технологічних та правових 

державних заходів щодо створення економічних передумов зацікавлено-

ініціативного повернення взаємовідносин між учасниками фінансово-

господарського обороту речей, прав, дій з тіньового, тобто з різних причин 

невраховуваного державою, економічного обороту, а також побудови 

організаційно-правової інфраструктури превентивного впливу на усунення 

причин та умов, що сприяють відтворенню джерел тіньової економіки [21]. 

Стратегічною метою детінізації економіки, на думку З. Варналія, має 

стати істотне зниження рівня тінізації шляхом створення сприятливих умов 

для залучення тіньових капіталів до легальної економіки та примноження 

національного багатства. Виведення на «світло» тіньових капіталів 

сприятиме вагомому збільшенню національного інвестиційного потенціалу і 

ступеня його реалізації, матиме значний позитивний ефект для бюджетної 

сфери, сприятиме зміцненню довгострокової стабільності та зорієнтованості 

національної економіки на стратегічний розвиток та зростання, зміцненню 

економічної безпеки держави [23]. 

Відзначаючи значимість кримінальної складової тіньової економіки, 

І. Мазур визначає детінізацію економіки, як процес комплексного поєднання 

адміністративно-обмежувальних заходів для кримінальної частини тіньової 

економіки із стимулюючими економічними заходами в легальній економіці з 

метою виведення прихованої економічної діяльності некримінального 

походження в легальне русло та офіційного обліку неформальної її частини. 
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В своїх працях І. Мазур відзначає, що проведений нею аналіз тіньової 

економіки як складного багатоаспектного і водночас об’єктивно зумовленого 

процесу, який формується у взаємодії політичних, економічних, правових і 

соціальних факторів, дає підстави стверджувати, що єдино можлива стратегія 

детінізації економіки полягає у створенні більш вигідних умов 

господарювання в легальному секторі. Це досягається шляхом поєднання 

адміністративно-обмежувальних та економіко-правових заходів, перші з яких 

мають бути спрямовані на ускладнення тіньової діяльності, а другі – на 

створення сприятливого підприємницького клімату (середовища) в країні 

[85].  

В окремих дослідженнях вітчизняних науковців термін «детінізація» 

заміняється категорією «легалізація». Так, в своєму дослідженні М. Флейчук 

відзначає, що легалізація економіки є комплексом заходів в інституційній, 

соціальній, гуманітарній, інформаційній, технологічній сферах. У залежності 

від сфери застосування, легалізація економіки визначається як: (1) у сфері 

посилення якості людського капіталу – протидія корупції у сфері освіти, науки 

та охорони здоров’я; (2) в інституційній сфері – забезпечення прав власності, 

мінімізація впливу неефективної „трансплантації” інститутів, посилення 

контролю над фінансуванням політичного процесу, реформування митних 

органів; (3) в інформаційно-технологічній сфері – захист прав інтелектуальної 

власності; посилення контролю над трансфером інформації та зниження 

деструктивного впливу „high-hume” технологій; (4) в економічній сфері – 

посилення мотивації до діяльності суб’єктів господарювання в легальному 

секторі економіки. 

На думку М. Флейчук системні заходи з легалізації економіки та 

протидії корупції дають можливість мінімізувати використання факторів 

економічного зростання, що призводить до підвищення рівня економічної 

безпеки. В остаточному результаті це дозволяє досягти генеральної мети – 

сталого збалансованого соціально-економічного розвитку. Для оперативного 

реагування на зовнішні та внутрішні виклики, які можуть обмежувати 
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позитивні наслідки соціально-економічного розвитку необхідно здійснювати 

моніторинг загроз і передумов нарощення потенціалу у процесі реалізації 

запровадження моделі легалізації економіки [196, с. 57]. 

Недоцільність ототожнення «легалізації» та «детінізації» економіки 

підтверджується тим, що в окремих наукових колах «легалізація економіки» 

тлумачиться як перший етап виходу з «тіні», являє собою амністію (від грец. 

– забуття, прощення), тобто безкарний показ доходів, прихованих від 

надмірного оподаткування, у тому числі вивезених за кордон, з метою 

максимального залучення в національну економіку [147]. 

Аналіз праць російських вчених-економістів, присвячених проблемі 

існування тіньової економіки, засвідчив відсутність як єдиного підходу, так і 

конкретного визначення детінізації економіки, що свідчить про наявні 

розбіжності в теоретико-методологічних основах дослідження даного явища 

російськими та вітчизняними фахівцями. 

Узагальнюючи здобутки економічної думки, можна визначити 

детінізацію економіки, як цілісну систему дій, спрямовану на зменшення 

рівня тіньового сектору та його легалізації через провадження комплексної 

державної фінансової політики, спрямованої на викорінення причин тінізації 

економіки, створення досконалого інституційного середовища, зокрема, 

наявність цивілізованих, ефективних та легітимних, антикорупційних 

«правил гри» для ведення легальної економічної діяльності та усунення 

фінансово-економічних, правових та організаційних чинників, які сприяють 

відтворенню джерел її тінізації. 

Таким чином, при дослідженні економічної сутності детінізації, 

необхідно враховувати складність та важливість даного явища, різноманітні 

підходи до визначення змістовного наповнення поняття, звертаючи увагу на 

всі можливі аспекти та труднощі реалізації політики, спрямованої на її 

здійснення. Запропоноване визначення, на нашу думку, висвітлює всі 

особливості, характерні риси детінізації економіки, враховує комплексність 
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наукових підходів до її трактування та дає теоретичне підґрунтя для 

подальших наукових досліджень в цій сфері. 

 

1.2. Головні чинники тінізації економічної діяльності на 

сучасному етапі 

В дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених, присвячених 

проблемам тінізації економіки, як зазначалося раніше, основна увага 

приділяється методології, аналізу законодавчих актів, обґрунтуванню заходів 

з протидії тінізації економічної діяльності, специфіці провадження цих 

заходів в українських реаліях. Тобто можна констатувати наявне зміщення 

акцентів вітчизняної економічної думки на практичні аспекти детінізаційних 

процесів та, водночас, ігноруванні очевидної необхідності в глибинному 

теоретичному осмисленні даного явища. 

Необхідно відмітити, що тіньова економічна діяльність, причини, які її 

породжують, не є атрибутом лише сучасних держав: з виникненням перших 

державних утворень – з поділом суспільства на класи виникає певна 

суперечність, протистояння інтересів його членів та інтересів держави. 

Історичний досвід свідчить, що доки існуватиме державна форма організації 

суспільного життя, а держава у той чи інший спосіб впливатиме на 

забезпечення своїх інтересів поширенням обмежень, вимог та заборон, доти 

зберігатиметься й тіньова економіка [137]. Подібний економічний феномен 

властивий всім країнам, незалежно від рівня та моделі економічного 

розвитку. 

Продовжуючи цю думку, Ю. Латов відмічає, що розвиток тіньової 

економіки є, з одного боку, реакцією на сам факт державного регулювання. 

Регулювання, в свою чергу, неможливе без обмежень, а нерозумні 

обмеження провокують їх порушення, особливо якщо це вигідно. Значна 

кількість видів тіньової економіки (наприклад, ухилення від сплати податків) 

пояснюються саме недоліками державного регулювання – бюрократизацією 

управління, занадто високими податками тощо [75, с. 41]. 
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Тобто, можна констатувати, що кореневою першопричиною 

формування тіньового сектору економіки є наявні вимоги та обмеження, які 

висуваються державою до суб’єктів економічної діяльності. В свою чергу, 

порушення цих вимог, обмежень та заборон є підґрунтям для виникнення та 

існування будь-якого виду тіньової економічної діяльності. Чим 

інтенсивнішими є дані вимоги та обмеження, тим ширший є простір 

потенційних можливостей для ефективного функціонування тіньового 

сектору. Дане твердження обумовлює значимість виокремлення та 

структурування всіх видів державних обмежень та заборон, в контексті 

вивчення причинності тінізаційних процесів. 

Обмеження економічної діяльності з боку держави, вимоги та 

заборони, які нею висуваються, суттєво відрізняються за своєю цільовою 

установкою, функціями, завданнями та, в кінцевому рахунку, соціально-

економічними наслідками впливу. Окремі дослідники тіньової економіки, 

зокрема, О. Турчинов пропонує всю сукупність державних заборон, 

обмежень та вимог, які регламентують економічну діяльність, умовно 

розділити на три групи. 

До першої групи відносяться позитивні обмеження та вимоги. 

Цільовою установкою даних обмежень та вимог є збереження та розвиток 

соціально-економічних підвалин суспільства, його цінностей. Дана група 

обмежень включає в себе соціальну пам’ять, досвід щодо морально-етичних 

та релігійних установок організації суспільного життя. Для цієї функції в 

даних обмеженнях та заборонах реалізувались такі завдання: 

– охоронна та збереження життя і здоров’я членів суспільства; 

– охорона та збереження власності, матеріальних та культурних 

цінностей суспільства; 

– охорона та збереження морально-етичних основ суспільства; 

– збереження та передача соціальної пам’яті суспільства, соціально-

економічної інформації, механізмів отримання нових знань, навчання. 
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В даній групі висвітлені ті вимоги та обмеження, які містять в собі 

основні загальноприйняті норми морально-етичної поведінки членів 

суспільства, не знайшли свого відображення в нормативно-правових актах та, 

в свою чергу, становлять своєрідну неформальну (тіньову систему) 

нормативних цінностей, які оберігаються та культивуються як система 

традиційних норм звичаєвого права у суспільних та релігійних інститутах. 

Сутність причин тінізації, породжених даною групою обмежень, лежить у 

відсутності переконаності членів суспільства в необхідності дотримання 

домінуючих морально-етичних установок [134, с. 257]. 

Друга група державних обмежень та вимог включає в себе ті 

обмеження, ціллю яких є збереження та розвиток самої держави, тобто 

збереження умов її функціонування. Реалізація цієї функції передбачає 

виконання таких завдань: 

– забезпечення діяльності держави матеріальними, фінансовими та 

людськими ресурсами; 

– захист цілісності та інтересів держави; 

– створення механізмів і систем державного управління соціально-

економічними процесами; 

– забезпечення умов для соціальної, політичної, економічної 

стабільності та розвитку суспільства. 

Основою даної групи є вимоги, обмеження та заборони, пов’язані з 

обов’язковістю оподаткування доходів, трудової та військової повинності, 

заборони на діяльність, яка є монополією держави – виготовлення грошей, 

розповсюдження військових технологій, виконання військових та 

правоохоронних функцій, та ін.; регламентація зовнішньоекономічної 

діяльності; вимоги обов’язкової участі в реалізації державних соціальних 

програм тощо. Невиконання даної групи обмежень та заборон, як результат – 

протистояння державному управлінню і тінізація цієї діяльності становлять 

значний сегмент сучасної тіньової економіки. 
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Серед причин тінізації, пов’язаних з даною групою обмежень, 

О. Турчинов виділяє такі: 

– неналежне виконання державою своїх функцій і зобов’язань; 

– складність, безсистемність та суперечливість законодавчої бази, яка 

регламентує економічну діяльність; 

– відсутність громадського контролю за діяльністю держапарату; 

– низька ефективність системи державного управління, помилковість 

та безперспективність програм, які реалізує держава; 

– економічна вигода від порушень регламентації та обмежень тощо. 

До складу даної групи причини можуть входити і причини першої 

групи. 

Третя група, на думку О. Турчинова, включає в себе надмірні 

обмеження та вимоги. Егоїзм правлячої еліти штовхає її на здійснення 

регуляції економічної діяльності на користь своїх власних інтересів, які 

домінують над інтересами суспільства. Наслідок цього є переважання обсягів 

ВВП, який перерозподіляється в інтересах олігархічних кіл та вищих 

прошарків правлячої бюрократії. Дана група вимог ставить перед собою за 

ціль виконання таких завдань: 

– створення механізмів перерозподілу ВВП на користь правлячої 

еліти, інтереси якої вступають у суперечність з інтересами суспільства; 

– збереження та розширення меж привілейованого становища 

елітарних груп; 

– захист і збереження владних повноважень правлячої еліти та її 

контролю над суспільством. 

Реалізація даних завдань здійснюється шляхом доступних для елітарної 

економіки важелів економічного впливу: посилення податкового тиску на 

суб’єктів підприємницької діяльності та надмірна регламентація їх 

діяльності; використання ресурсів державного бюджету в егоїстичних цілях 

правлячої еліти, законодавчого, в т. ч. конституційного закріплення привілеїв 

та повноважень елітарних груп. Крім того, як зазначає автор дослідження, 
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для забезпечення привілейованих економічних та політичних позицій 

представники правлячої еліти вдаються і до неформальних, тобто тіньових 

методів: штучного обмеження економічних та політичних можливостей 

опозиційних до влади груп і використання владних повноважень для їх 

цільового переслідування; створення сприятливих економічних умов та 

лобіювання інтересів патронованим та лояльним до влади суб’єктам 

господарювання та ін. Перелік даних деструктивних вад державного апарату 

регулювання економічних процесів дає середньостатистичному підприємцю 

моральне право проваджувати економічну діяльність в тіньовому секторі. 

Сукупність вимог та обмежень, представлена даною групою, особливо 

характерна для трансформаційних економік, де констатується недостатня 

прозорість політичного процесу, неналагоджений діалог між владою та 

народом, присутня велика кількість олігархічних груп, чиї інтереси посилено 

лобіюються правлячою верхівкою [191, с. 116]. 

До причин тінізації, обумовлених даною групою обмежень та заборон 

можна віднести як зазначені вище обмеження та вимоги попередніх двох 

груп, так і наступні: 

– економічне протистояння правлячому режиму; 

– компенсаторна реакція на силовий примус; 

– конкурентна боротьба між різними економічними групами за 

політичне та економічне домінування; 

– економічна необхідність [190].  

Наведена типологія причин тінізації економічної діяльності щодо груп 

обмежень та вимог, що встановлюються державою, висвітлює загальні 

чинники, які в тій чи інший мірі присутні в економіці більшості країн та 

формує цінний каркас логіки подальшого дослідження причинності 

тінізаційних процесів. 

Серед зарубіжних фахівців з питань вивчення тіньової економіки 

побутує думка, що головною причиною існування в розвинених країнах світу 

тіньової економіки є порушення чинного законодавства, що і підтверджує 
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розвиток такої галузі в економічній теорії, як економічна теорія злочину та 

покарань. Першочергове місце серед інших сегментів тіньової економіки, 

таких як неформальна та прихована економіка, у розвинених країнах займає 

кримінальна частина тіньової економіки. 

Пояснюючи причини зростання частки тіньової економіки в 

розвинених країнах, фахівці з цієї проблеми зазначають про збільшення 

податкових і урядових соціальних витрат, що безпосередньо пов’язано з 

посиленням державного регулювання економіки. Відповідно до того, що 

рівень оподаткування впливає на рівень зайнятості населення з погляду його 

виходу «в тінь», ця проблема залишається головною. Тобто, чим вища 

різниця між повною вартістю праці в офіційній економіці та чистим доходом 

працівника, тим більшим для нього є стимул ухилятись від сплати цієї 

різниці і працювати в тіньовому секторі економіки. Тому у розвинених 

країнах проводяться реформи податкової та соціальної систем з метою 

знищення такого тиску і створення більш ефективних умов для 

працевлаштування у легальній економіці, ніж у тіньовій [242, c. 16]. 

Подальший аналіз та виокремлення сучасних тенденцій тінізації 

економіки України неможливі без аналізу історичних передумов становлення 

та обґрунтування причинності тінізаційних процесів в трансформаційних 

економіках. Доцільним вважається виявлення причин існування тіньової 

економіки за радянських часів, теоретичне обґрунтування механізму її 

самоорганізації та трансформації в сучасних умовах, що склалися внаслідок 

успадкованих і нових форм вияву. 

Розвиток тіньової економіки в нашій державі і вивчення даного 

розвитку за останні півстоліття можна умовно поділити на дві фази: 

– до початку 1990-х рр. – тіньові економічні відносини, як 

породження радянської командно-адміністративної системи: 

– з початку 1990-х рр. і до наших днів – тіньові економічні відносини, 

породжені ринковими реформами, як феномен української перехідної 

економіки.  
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Прикладом наукової аргументації причин існування тіньової 

економіки, стану глибокої кризи соціалістичного господарювання 80-х років 

ХХ ст. є такі висновки провідних фахівців Інституту економіки АН СРСР: 

«Базою розширення тіньової економіки стало постійне посилення 

одержавлення, уніфікованості, негнучкості системи економічних відносин, 

дедалі більший відрив їх від потреб та інтересів людини… Є дві сили, які 

створили таке одноманіття суспільних відносин, - це жорстка 

адміністративна централізованість і тотальне одержавлення… Жорстко 

централізоване господарство не могло не тільки мобілізувати і включити до 

господарського обороту всі наявні ресурси, а й взагалі охопити всі сфери 

розвитку виробництва та економічних відносин. У цих умовах виникли не 

тільки основи, а й пряма неминучість появи недержавного сектора 

економіки. Форми і соціальна структура даного сектора, частка в нім 

нелегальних економічних утворень визначались становленням до нього 

держави. Очевидно, що такий сектор був малосумісним з тотально 

централізованою офіційною економічної системою. Остання повинна була не 

тільки обмежувати, а й відторгати недержавні форми господарства, що й 

стало головною причиною виникнення та розповсюдження тіньової 

економіки» [134, с. 218]. 

Тіньовій економіці радянських часів були властиві специфічні риси, 

зокрема, тіньова економіка: 

– пом’якшувала наявний дефіцит економічних ресурсів; 

– врівноважувала потенційну інфляцію централізованої економіки. За 

жорстко контрольованих цін на товари та послуги та їхнього дефіциту 

створювались умови для концентрації нічим не забезпечених грошей у 

населення. Але поряд був «чорний» ринок, ціни на якому біли вільними. 

Водночас доступ до товарів та послуг передбачав додаткові витрати у вигляді 

хабарів. Завдяки цьому відбувався врівноважений розподіл товарів та послуг, 

з одного боку, та грошей – з іншого; 
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– створювала можливість для реалізації відповідних здібностей 

населення, диференціації доходів в умовах рівності ; 

– стримувала соціальний вибух [64]. 

Водночас, тіньова економіка радянської моделі виконувала ряд 

важливих функцій, серед яких: 

– економічна, що полягала в компенсації недоліків офіційної 

радянської економіки. Більша частина тіньових операцій здійснювалась для 

вирішення проблемних ситуацій, у яких опинялись радянські підприємства, 

що не давало змоги такому виробництву зупинитись, і, як наслідок, зберігало 

робочі місця. Крім того, тіньова економічна діяльність давала можливості 

втілювати інновації, не санкціоновані політичної верхівкою, у застарілі 

технології, що давало змогу одержувати більші доходи, ніж це гарантувала 

офіційна економіка; 

– соціальна, яка полягала в забезпеченні соціальної ніші для 

підприємливих осіб, які не мали змоги реалізувати себе в офіційних 

структурах. Причиною такого стану була немотивованість щодо 

самореалізації та одержання адекватної винагороди за свою працю. 

На базі досліджень групи вчених В. Предборський сформулював 

сукупність чинників тіньової економіки СРСР, стосовно до панування 

командно-адміністративної економіки: 1) хронічна незбалансованість попиту 

та пропозиції, колосальний дефіцит товарів та послуг; 2) стрибкоподібне 

збільшення грошової маси в умовах товарного дефіциту і запуск масштабних 

механізмів перерозподілу величезних грошових коштів; 3) недосконалість 

господарського механізму, його недостатня мобільність та гнучкість; 4) 

заборони щодо недержавних форм господарювання, індивідуальної трудової 

та комерційної діяльності, що ґрунтуються на приватній власності; 5) 

неадекватність та неефективність правового регулювання господарської 

діяльності, що створюють значні можливості для протиправних та злочинних 

або провокують їх; 6) загальна неефективність офіційного господарського 

механізму, його нездатність забезпечити стимулювання та позитивну 
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мотивацію трудової діяльності громадян та господарювання основних 

виробничих ланок економіки – підприємств [136]. 

Зі здобуттям незалежності, тенденції тіньового сектору економіки 

України набули нових форм. Натомість очікуваного покращення, відбулась 

протилежна тенденція стосовно поглиблення спадкових форм тіньової 

економіки та їх еволюцією в ринкових умовах. Як зазначає лауреат 

нобелівської премії Д. Норт, який приділив ряд праць аналізу 

трансформаційних економік країн пострадянського простору, економіка і 

фінанси країн, які прийняли формальні правила та норми гри, що були 

розроблені в умовах інших економічних і фінансових систем, вже з початку 

були приречені на провал. Більше того, так звана «шокова терапія» і 

поспішна, непродумана приватизація, не тільки зруйнували стару (планову) 

економічну систему, але й основні мотиваційні стимули розвитку, призвели 

до безпрецедентної корупції у всіх ешелонах влади та криміналізації 

суспільства. Найбільш гострі протиріччя проявились в інститутах фінансово-

кредитної сфери, що викликало високі темпи інфляції і галопуюче знецінення 

національних валют, розбалансованість державних  бюджетів та платіжних 

балансів і супроводжувалось крахом інвестиційних програм і високим рівнем 

тінізації національної економіки [235]. 

Серед основних причин, об’єктивних та суб’єктивних, які сприяли 

масштабному розростанню тіньової економіки України на зламі економічних 

систем, В. Мандибура називає дві основні: 

«По-перше, об’єктивно, згідно з теорією трансформації, розпад будь-

якої системи на перших етапах розвитку нової закономірно може сприяти 

суттєвому примноженню тих основних недоліків і вад, які іманентно були 

властиві системі, що розпалась. Саме тому фактичне збереження в Україні 

найбільш характерних параметрів господарського механізму, заснованого на 

безконтрольній державній власності та державній монополії, що відбувалося 

на тлі різкого послаблення, а у подальшому і повної ліквідації директивного 

принципу планування і розподілу матеріальних, фінансових та трудових 



44 

ресурсів, суттєво загострили недоліки старої системи господарювання, 

оскільки вимагало незмірного зростання масштабів «тіньової підмазки» 

старих гіпертрофованих механізмів прийняття рішень, що почали діяти на 

«новій», так би мовити, «ринковій» основі. 

По-друге, суб’єктивно, хоча старі владні структури колишньої держави 

і розпалися, проте не розпалися ті соціально структуровані у минулому 

спільноти, що їх персоніфікували. Тобто залишилися люди, які входили до 

цих структур і які не тільки не в тратили між собою набутих тісних зв’язків, а 

й до цього часу продовжують зберігати у недоторканності саме специфічні 

стосунки, що залишаються побудованими на принципах і відносинах 

корпоративної кругової поруки, земляцтва, протекціонізму, кумівства і блату. 

Як стара, так і генетично нею породжена нова бюрократія в 

трансформаційний період опинилися в епіцентрі ринкових перетворень. 

Більше того, ця унікальна «родинна» спільнота стала провідним суб’єктом 

реалізації «планів» трансформації соціальної та державної політики 

ринкового реформування» [89]. 

Отже, специфіка тінізаційних процесів трансформаційного періоду 

виявилась в: 

– особливостях її функціонування в попередніх командно-

адміністративних умовах з її системними вадами: дефіцитом, потенційною 

інфляцією, ідеологією, тощо; 

– подальшій еволюції набутих форм тіньової економіки; 

– впливі глобалізаційних процесів на національний менталітет країн, 

що створює специфічні форми прояву тіньової економіки; 

– надмірному зростанні рівня корумпованості державної влади; 

– швидкому розростанні кримінального сектору та його поступовою 

інтеграцією в державний апарат. 

Акцентуючи увагу на специфіці тінізації економіки України, слід 

відмітити, що причиною тінізації національних економік, традиційно, 
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розглядається надмірний податковий тягар, а системні вади фінансово-

бюджетної політики є чи не найважливішим чинником тінізаційних процесів.  

Незважаючи на ухвалення 2 грудня 2010 р. Податкового кодексу 

України та введення його в дію 1 січня 2011 р., зазначає Д. Буркальцева, 

податкова система дотепер фактично зосереджена на максимальному 

залученні надходжень до бюджету, без урахування можливих негативних 

наслідків надмірного фіскального тиску на суб’єкти господарювання та 

громадян. Наявний податковий тиск та неефективне податкове 

адміністрування призводять до того, що прагнення держави легалізувати 

тіньові капітали та залучити їх до реальної економіки не набуває ефективного 

втілення [15, с.187].  

В підтримку даного твердження свідчить те, що, посилаючись на 

класиків економічної думки, один з 4-х принципів оподаткування за 

А. Смітом не знаходить своєї реалізації в податкових реаліях України. За 

А. Смітом, податок повинен бути стягнений в найзручніший для платника 

час та спосіб, тобто повинен максимально полегшувати виконання суб’єктом 

господарської діяльності своїх зобов’язань. Натомість, згідно з розрахунками 

Світового банку, середньостатистичний підприємець в Україні витрачає 

близько 491 години на рік для виконання своїх податкових зобов’язань. Для 

Молдови цей показник менший більш ніж в два рази – 220 годин, для Росії – 

177, для Швейцарії – 63 години часу.  

На противагу даному твердженню, вітчизняні дослідники Т. Тищук та 

Ю. Харазішвілі відзначають, що ця думка, хоч і є пануючою, не повною 

мірою відображає українські економічні реалії. Наприклад, в Україні 

загальне податкове навантаження на підприємство складає 55,5 %. Це досить 

високий показник. Разом з тим, у Франції він найбільший серед європейських 

країн і складає 65,8 %, в Австрії дорівнює 55,5 %, Швеції – 54,6 %. Водночас, 

масштаби тіньової економіки в країнах ОЕСР сягають лише 10-25 % Звідси 

стає зрозумілим, що оподаткування не є першопричиною. Зменшення 
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податкового навантаження також не обов’язково призведе до зменшення 

«тіні» [199].  

Аналітичні оцінки, отримані М. Флейчук на основі модельних 

розрахунків, свідчать, що до найістотніших чинників тінізації економіки 

України належать:  

– суперечливість та дублювання законодавчої та нормативно-

розпорядчої бази в окремих секторах, що відображає низький рівень 

структурних компонентів індексу економічної свободи (рис. 1.1.) та 

зростання тінізації; 

– недієвість організаційно-інституціональних механізмів 

антикорупційного законодавства. За даними міжнародної неурядової 

організації «Transparency International», Індекс сприйняття корупції 

(Corruption Perceptions Index 2014) в Україні у 2014 р. становив 26 пунктів (як 

і в 2012 р.), що відповідає 142 місцю у рейтингу серед 175 країн світу, 

розділивши це місце з Центральною Африканською Республікою, Сирією та 

Республікою Конго; 

– неефективність функціонування судової та правоохоронної 

системи, що позначається на низьких оцінках експертами Світового 

економічного форуму незалежності судової влади та довіри до 

правоохоронних органів; 

– неефективне адміністрування податків, що підтверджують 

рейтингові оцінки щодо ефективності оподаткування. За оцінками експертів 

Світового банку, після запровадження Податкового кодексу України система 

адміністрування податків залишається складною через існування низки 

податкових пільг; 

– високий рівень злочинності. Налагоджені кримінальні зв’язки 

формують умови для поширення економічної злочинності та іншої 

протиправної діяльності; 

– відсутність історичної практики дотримання норм та моральних 

стандартів законослухняної поведінки під час провадження господарської 
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діяльності та сплати податків у суб’єктів господарювання та громадян 

[196, с. 211]. 

 

Рис. 1.1. Індекс економічної свободи в Україні, 2014 р. 

Джерело: складено автором за: [220] 

 

Тобто, як зазначають автори дослідження, високий рівень тінізації 

економіки України зумовлений несприятливим інституційним середовищем 

ведення бізнесу 

На особливу увагу заслуговують також результати досліджень 

причинності сучасного тіньового сектору економіки вченими-юристами, які 

зробили значний внесок у розробку проблематики детінізаційних процесів. 

Так, В. Попович до причин тінізації сучасних соціально-економічних 

відносин в межах України, відносить: 

– тіньову економіко-правову політику ініціаторів і виконавців 

економічних реформ, спрямовану на первісне накопичення приватних 

капіталів будь-яким шляхом з метою формування приватного власника – 

опори соціально-економічних перетворень; 



48 

– спонтанний перехід до насичених різноманітними ризиками 

ринкових відносин (підприємницькі, кредитні, валютні та інші ризики, 

зокрема і ризики криміногенного характеру) без належного організаційно-

правового забезпечення; 

– подальше впровадження ринкових відносин та фінансово-

господарських інструментів здійснювалося без їх належної адаптації до 

економіко-правового середовища країни; 

– слабке наукове, а відповідно й організаційно-правове забезпечення 

економічних перетворень, що зумовлює прорахунки в кредитній, монетарній, 

податковій, зовнішньоекономічній та інших напрямах економічної політики 

держави; 

– слабку науково-теоретичну базу щодо побудови превентивних 

механізмів організаційно-правового забезпечення інфраструктури детінізації 

економіки в нових економічних умовах [132, с. 140]. 

Отже, головна, основоположна причина тінізації економіки, яка, на 

відміну від існуючих підходів, полягає не стільки в порушенні чинного 

законодавства, скільки в його недосконалості, суперечності, невідповідності 

реаліям життя, зокрема, доведено, що в трансформаційних умовах причиною 

поширення тінізації економіки є недосконалість інституційного середовища, 

зокрема відсутність цивілізованих, ефективних та легітимних «правил гри» 

для підприємців внаслідок лобіювання корпоративних інтересів власного 

бізнесу під час ухвалення законів. 

Якщо в радянські часи виходу «в тінь» більшою мірою сприяли не 

податкові тягарі, а бюрократичні та ідеологічні заборони, то в 

трансформаційних умовах причиною поширення тінізації економіки є 

недосконалість інституційного середовища, зокрема відсутність нормальних 

«правил гри» для підприємців внаслідок лобіювання корпоративних інтересів 

власного бізнесу під час прийняття законів, а також суцільний правовий 

нігілізм. 
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Результати дослідження причинності процесів тінізації економіки 

країни є, безумовно, цінними з точки зору можливостей їх впливу, створення 

необхідних передумов для подальшого розвитку теорії детінізації. Водночас 

зрозуміло, що цей комплекс причин є лише проміжною ланкою у ряду 

причинної тенденції, яка пов’язана з більш фундаментальними прошарками 

суспільних відносин – наведений причинний комплекс сам потребує 

відповіді на питання про причини свого виникнення та розвитку. 

Світова практика засвідчує, що для більшості країн, особливо для тих, 

що трансформуються, основною причиною тінізації національних економік є 

надмірний податковий тягар, а системні вади фінансово-бюджетної політики 

є чи не найважливішим чинником тінізаційних процесів. Дане твердження 

відноситься й до вітчизняних реалій, оскільки, незважаючи на анонсовані 

Міністерством фінансів України зміни до податкового законодавства, 

податкова система дотепер фактично зосереджена на максимальному 

залученні надходжень до бюджету, без урахування можливих негативних 

наслідків надмірного фіскального тиску на суб’єктів господарювання та їх 

намірами щодо подальшої тінізації. Основні причини, що гальмують процес 

виходу економіки України з тіні в умовах фінансово-економічної кризи 

відображено в Табл. 1. 2. 

Наявний фіскальний тиск та неефективне податкове адміністрування 

призводять до того, що прагнення держави легалізувати тіньові капітали та 

залучити їх до реальної економіки не набуває ефективного втілення. З іншого 

боку, досвід розвинених країн свідчить, що надмірне оподаткування не є 

першопричиною тінізації, а зменшення податкового навантаження також не 

обов’язково призведе до зменшення рівня тіньової економіки.  

Вітчизняна практика доводить, що в трансформаційних умовах 

причиною поширення тінізації економіки є недосконалість інституційного 

середовища, зокрема відсутність цивілізованих, ефективних та легітимних 

«правил гри». 
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Таблиця 1.2 

Основні причини, що гальмують процес виходу економіки України 

з тіні в умовах фінансово-економічної кризи 

 

Надмірно високий рівень корупції 

Відсутність повноцінного ринкового середовища 

Уповільнення інституційних та фінансово-економічних змін 

Системні вади фінансово-бюджетної політики  

Надмірний фіскальний тиск, ухилення від сплати податків 

Відсутність контролю з боку держави за тіньовими  

фінансовими потоками 

Нестабільність інвестиційного та підприємницького клімату 

Неузгодженість фінансової політики держави з інтересами суб'єктів 

господарювання 

Масове виведення тіньового капіталу за кордон 

Недостатній захист інвесторів 

Напружена політична та соціально-економічна ситуація, пов’язана з 

воєнними діями на Сході України 

Джерело: складено автором 

 

Подальша розробка проблеми дослідження масштабної тінізації 

економічних та фінансових відносин в Україні повинна здійснюватися на 

основі застосування апарату теорії причинності до аналізу моделі 

українського суспільства та закономірностей її розвитку в сучасних умовах, 

які мають свою специфіку (особливість) та є доволі несхожі на відомі моделі 

західних суспільств. 
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1.3. Методи оцінки обсягів та рівня тінізації національного 

господарства 

 

Головним етапом в процесі оцінювання впливу тіньової економіки на 

економічне зростання в цілому, та бюджетне, зокрема, є розрахунок обсягу 

тіньової економіки по відношенню до офіційного ВВП. Оскільки тіньова 

економіка включає в себе всю незафіксовану в установленому порядку 

економічну діяльність, то вкрай важко розробити універсальну методику 

розрахунку рівня тіньової економіки для всіх країн світу. В зв’язку з цим на 

міжнародному рівні кількісна оцінка рівня тінізації економіки здійснюється 

за методикою Світового банку, що ґрунтується на єдиному емпіричному 

методі – Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC), сутність якого полягає в 

тому, що рівень тіньової економіки розраховується шляхом визначення умов 

економічної діяльності, рівень несприятливості яких і визначає рівень 

тіньової економіки. 

За розрахунками Світового банку на початковому етапі становлення 

України як незалежної держави її тіньова економіка складала 10,0 – 11,0 % від 

ВВП. Але, прорахунки в процесі здійснення політичних та економічних 

перетворень в Україні створили оптимальні умови для розвитку тіньового 

сектора економіки. Так у 1990–1994 рр. обсяг тіньової економіки по 

відношенню до ВВП подвоювався кожні два роки і досяг свого максимуму в 

1997 році, піднявшись до позначки 65,6% ВВП, та наблизився до нього у 

період світової фінансової кризи, коли рівень тіньової економіки за 

розрахунками Світового банку склав 63,5 % (див., приведено на рис. 1.2). За 

попередніми розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України на кінець 2015 р. рівень тіньової економіки в Україні становив 47,0 % 

від обсягу офіційного ВВП. 
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Рис. 1.2. Рівень тіньової економіки в Україні по відношенню до обсягу 

офіційного ВВП за методикою Світового банку 

Джерело: розрахунки автора 

 

Проте, за розрахунками зарубіжних експертів масштаби тіньової 

діяльності в Україні коливаються від приблизно третини ВВП, який 

реєструється статистикою, до масштабів, порівняних із обсягами офіційного 

сектора. Так, за розрахунками австрійського економіста Ф. Шнайдера, які 

широко використовуються у міжнародних співставленнях, рівень тіньової 

економіки в Україні найвищий у Європі й перевищує 60,0 % від офіційного 

ВВП [240, c. 10]. 

Аналізуючи праці сучасних дослідників з питань оцінювання тіньових 

процесів, можна виділити ряд класифікацій методологічних підходів до 

вивчення даної проблеми. Дані класифікації різняться в своїй повноті, 

комплексності та розгалуженості.  

В найзагальнішій класифікації методи оцінки тіньового сектору 

економіки умовно поділяються на три групи: мікрометоди (прямі), 

макрометоди (непрямі), та змішані (комплексні), які можуть включати різні 
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елементи попередніх двох груп, в залежності від предмету, засобів 

дослідження та об’єктивних економічних реалій. 

Аналіз праць відомих вчених З. Варналія, А. Мокія та М. Флейчук, що 

присвячені даній проблематиці, дозволяє структурувати наявну сукупність 

методологічних підходів до оцінки тіньового сектору економіки так, як це 

подано на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Класифікація методів оцінки рівня та обсягів тіньової 

економіки 

Джерело: Складено автором самостійно 
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Дана класифікація методологічних підходів, представлена на рис. 1.3, 

включає в себе більшість ключових методів, які широко застосовуються як 

вітчизняними, так і світовими дослідниками в процесі оцінювання обсягів 

тіньового сектору економіки. 

Відповідно до наведеної структури, розглянемо мікрометоди аналізу 

тіньових процесів. Прийнято вважати, що мікрометоди надають більш точну 

інформацію стосовно обсягів тіньового сектору економіки, хоча, з іншого 

боку, подекуди піддаються критиці, оскільки, в окремих випадках, надають 

доволі занижені оцінки. В межах даного комплексу методів окремо варто 

зупинитись на методах правового аналізу. 

Сутність методів економічного аналізу полягає у врахуванні 

взаємозв’язку і взаємозумовленості різних економічних показників, що в 

умовах нормальної економічної діяльності перебувають у сполученому стані. 

Економічний аналіз дозволяє розкрити причини відхилень від нормальної 

економічної діяльності. 

Метод документального аналізу представляє собою ретроспективне 

дослідження у сфері зовнішнього оформлення чи у змісті облікових 

документів. Метою даного методу є виявлення деструктивних факторів 

господарської діяльності, що проявляється у формі специфічних 

документальних невідповідностей. Невідповідності проявляються в 

протиріччях в змісті окремого документу, у змісті облікових документів, що 

відображають ту саму або взаємозалежні операції чи в облікових документах, 

що відображають однорідні операції [5]. 

Метод бухгалтерського аналізу являє собою системне дослідження 

контрольних функцій елементів бухгалтерського обліку (баланс, рахунки і 

подвійний запис; оцінка і калькуляція, інвентаризація і документація) для 

виявлення облікових невідповідностей і відхилень у нормальному перебігу 

економічної діяльності. Серед порушень в веденні бухгалтерського обліку, 

які свідчать про ймовірність тінізації господарських операцій, виділяють: 
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певні порушення у взаємозв’язку між елементами методу бухгалтерського 

обліку, порушення у технологічному процесі ведення обліку та ін. 

В загальному комплексі мікроекономічних методів окремі дослідники 

виділяють методи безпосередньої перевірки та методи вибіркових обстежень. 

Дані методи перебувають у компетенції відповідних контролюючих органів 

(валютного, митного, банківського, податкового та ін.), а результати даних 

досліджень можуть згодом використовуватись у мікро та макрометодах [78].  

Методи макроекономічної оцінки базуються переважно на агрегованих 

макроекономічних показниках офіційної статистики, фінансових та 

податкових органів і застосовуються при неможливості безпосередньої 

фіксації досліджуваних показників. В межах даної групи найбільш часто 

застосовуваними є: монетарні методи, метод розбіжностей, метод за 

показниками зайнятості (італійський метод) та метод альтернативної оцінки 

макроекономічних показників [221]. 

Монетарні методи застосовуються при аналізі процесів, пов’язаних з 

попитом на гроші, оборотністю і формою використання грошових коштів. Ці 

методи базуються на врахуванні особливостей обертання грошової маси при 

обслуговуванні офіційної і тіньової економік. Найчастіше тіньову економіку 

досліджують за допомогою методів, які ґрунтуються на вивченні попиту на 

готівкові гроші. При цьому припускається, що при здійсненні тіньової 

діяльності використовуються більшою мірою готівкові кошти. Отже, при 

зростанні попиту на них у розрахунковому періоді порівняно з базисним, за 

який беруть період часу, у якому обсяги тіньової економіки були значно 

меншими і їх можна прирівняти до 0, буде слугувати індикатором 

підвищення рівня тіньової економіки. При використанні цих методів 

необхідно враховувати, що вони дають значну похибку, оскільки зміни 

співвідношення готівкових грошей і вкладів відбуваються не тільки під 

впливом поширення тіньових явищ, а припущення про відсутність тіньових 

процесів протягом певного періоду часу є некоректним [233]. 
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Метод розбіжностей базується на порівнянні двох або більше джерел 

даних чи статистичних документів, що містять одну й ту ж інформацію, але 

розраховану різними методами чи подану різними джерелами інформації. 

Метод базується на припущенні про те, що витрати, пов’язані з 

неформальною діяльністю,  відображені у статистичній звітності. 

Метод оцінки за показником зайнятості (італійський метод) заснований 

на припущенні, що зниження офіційного рівня зайнятості викликає 

переміщення робочої сили з офіційного сектора у тіньовий. Для оцінки 

розмірів тіньової економіки щодо валового внутрішнього продукту на основі 

даних про зайнятість у тіньовому секторі необхідно визначити 

продуктивність праці в цьому секторі, що досягається за допомогою 

опитувань і обстежень [222].  

Метод альтернативної оцінки макроекономічних показників базується 

на використанні непрямих даних для розрахунку реального обсягу ВВП із 

наступним визначенням величини тіньового сектору шляхом порівняння 

скоректованого показника з даними офіційної статистики (наприклад, аналіз 

показника споживання електроенергії) [5]. 

Більшість дослідників тіньового сектору економіки стверджують, що ні 

один з наявних методів не здатний оцінити обсяги тіньового сектору 

економіки з достатньою точністю. Тому практикується використання 

змішаних методів, які можуть використовувати окремі елементи наведеної 

методології. Структура змішаних методик може варіюватись, залежно від 

специфіки досліджуваного сектору економіки та соціально-економічних 

особливостей досліджуваної країни. Наразі універсальної методики 

розрахунку обсягів тіньової економіки не існує, що зумовлює подальші 

дослідження в даній сфері. 

Згідно з методологією розрахунку інтегрального рівня тіньової 

економіки Міністерство економічного розвитку та торгівлі України 

проводить оцінку тіньового сектору економіки за допомогою наступних 
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методів: «витрати населення – роздрібний товарооборот», фінансовий, 

монетарний та електричний [95]. 

Метод «витрати населення – роздрібний товарооборот» є прямим та 

використовується для розрахунку макроекономічних параметрів тіньової 

економіки. Сутність його полягає у виявленні перевищень споживчих 

грошових витрат населення на придбання товарів над загальним обсягом 

продажу населенню товарів усіма суб’єктами господарювання в легальному 

секторі економіки [139]. 

Використання даного методу передбачає гіпотезу, що діяльність 

домогосподарств з виготовлення товарів для задоволення власних потреб чи 

потреб членів сім’ї не відноситься до тіньової економіки. 

Розрахунок обсягів тіньової економіки за даним методом проводиться 

за наступною формулою: 
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де tкортовгрВ
 – скориговані споживчі грошові витрати домогосподарств 

на придбання товарів у періоді, що аналізується (млн. гривень); 

tслстП ..  – загальний обсяг продажу населенню товарів усіма видами 

суб’єктів господарювання в легальному секторі економіки в періоді, що 

аналізується (млн. гривень). 

Розрахунок за даним методом є необхідним для подальшого 

розрахунку тіньової економіки за фінансовим методом [91].  

Фінансовий метод є непрямим методом розрахунку обсягів тіньової 

економіки та полягає у визначенні тенденцій зміни пропорцій між вартістю 

товарів, робіт і послуг, використаних у процесі виробництва, та валовим 

доходом підприємств у країні загалом або в окремому виді економічної 

діяльності. 



58 

Рівень тіньової економіки (прихованих доходів) підприємств у країні в 

цілому в періоді, що аналізується ( tфУТ
), розраховується за формулою: 

                                  
1000  tПtфtфУ ЧTТ

,                                 (1.2) 

де 0tфT
 – рівень тіньової економіки в базовому періоді, розрахований 

за методом “витрати населення – роздрібний товарооборот”;  

tПЧ
 – зміна рівня тіньової економіки для підприємств у країні в 

цілому в періоді, що аналізується. 

Зміна рівня тіньової економіки для підприємств у країні в цілому в 

періоді, що аналізується ( tПЧ
), розраховується за такою формулою: 
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де tПЧ
 – частка вартості товарів, робіт і послуг, використаних у 

процесі виробництва, у валовому доході всіх підприємств у країні в цілому в 

періоді, що аналізується; 

1tПЧ
 – частка вартості товарів, робіт і послуг, використаних у процесі 

виробництва, у валовому доході всіх підприємств у країні в цілому в 

аналогічному періоді попереднього року. 

Монетарний метод також є одним з прямих методів обчислення рівня 

тіньової економіки та базується на оцінці рівнів тіньової економіки, 

розрахованих за методом Гутмана та за модифікованим методом. За методом 

Гутмана скорочення відношення обсягу депозитів до грошового агрегату М2 

у періоді, що аналізується, є свідченням тенденції збільшення рівня тіньової 

економіки. 

За методом Гутмана обсяг тіньової економіки розраховується за 

формулою: 

                                               1

1






t

t

tмГ
f

f
Т

,                                         (1.4) 



59 

де tf  – показник відношення обсягу депозитів до грошового агрегату в 

періоді, що аналізується; 

1tf  – показник відношення обсягу депозитів до грошового агрегату в 

аналогічному періоді попереднього року. 

Обсяг депозитів до грошового агрегату М2 ( f ) у зазначених періодах 

розраховується за такою формулою: 
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де 2М  – грошова маса у відповідному періоді (млн. гривень);  

Д  – банківські депозити у відповідному періоді (млн. гривень); 

0М  – гроші поза банками у відповідному періоді (млн. гривень);  

0t  – базовий період, за який прийнято 1991 рік. 

Рівень тіньової економіки за модифікованим методом у періоді, що 

аналізується ( tммТ
), розраховується за такою формулою: 
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де tk
 – коефіцієнт ефективного використання готівкових коштів в обігу 

в періоді, що аналізується;  

0tk
 – коефіцієнт ефективного використання готівкових коштів в обігу в 

базовому періоді. 

Коефіцієнт ефективного використання готівкових коштів в обігу ( tk
) 

розраховується за такою формулою: 
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де tМ0
 – гроші поза банками в періоді, що аналізується (млн. гривень); 

tД0
 – переказні депозити в національній валюті, що є результатом 

різниці між грошовою масою 1M  у періоді, що аналізується, та величиною 

грошей поза банками 0M  у цьому періоді (млн. гривень) [225]; 

tОб
 – швидкість обертання готівкових коштів у періоді, що 

аналізується. 

Інтегральний рівень тіньової економіки за монетарним методом 

розраховується як сума зважених величин рівнів тіньової економіки, 

розрахованих за методом Гутмана та за модифікованим методом.  

Електричний метод розрахунку обсягів тіньової економіки також є 

непрямим та полягає в порівнянні приросту внутрішнього споживання 

електроенергії з приростом ВВП. Базовою гіпотезою є те, що приріст 

внутрішнього споживання електроенергії повинен відповідати приросту 

реального ВВП. Припускається, що перевищення приросту внутрішнього 

споживання електроенергії над приростом ВВП свідчить про використання 

електроенергії в тіньовій економіці. 

За електричним методом обсяги тіньової економіки розраховуються за 

формулою: 
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де )0(ttEI
 – індекс зміни внутрішнього споживання електроенергії в 

періоді, що аналізується, до базового періоду [4]; 

)0(ttВВПI
 – індекс зміни ВВП у періоді, що аналізується, до базового 

періоду; 

t  – період, що аналізується; 
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0t  – базовий період, у якому індекс зміни внутрішнього споживання 

електроенергії та індекс зміни ВВП дорівнюють одиниці. За базовий період 

прийнято 1990 рік [5]. 

Для повноти дослідження доцільно привести розрахунки обсягів 

тіньового сектору економіки за наведеними методами, обчислені 

Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та наведені на  

рис. 1 4.  

 

Рис 1.4. Динаміка обсягів тіньового сектору економіки, розрахована за 

методикою Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 

Джерело: Складено автором на основі [95] 

Як можна побачити на рис. 1.3, два з чотирьох, використовуваних 

Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, методів, 

засвідчили зростання обсягів тіньового сектору економіки, один – її 

незмінність, та лише монетарний метод засвідчив детінізацію економіки. 

Разючі розбіжності в результатах оцінювання обсягів тіньового сектору 

економіки України засвідчують, що використовувана методологія нездатна 

забезпечити достатню точність оцінювання.  
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Наведений сутнісний опис діючих методів а також розрахунок рівня 

тіньової економіки за кожним з них, дозволяє сформулювати наступні 

висновки: 

по-перше, разючі розбіжності за результатами розрахунків окремих 

методів змушують сумніватись в доцільності використання даного комплексу 

методів; 

по-друге, розрахунок офіційного показника тіньової економіки України 

потребує вдосконалення та подальше використання методу за показником 

зайнятості, окремих сучасних модифікацій монетарного методу, як таких які 

відповідають економічним реаліям; 

по-третє, доцільним вважається розробка та вдосконалення методів 

прямого оцінювання тіньової економіки (опитування, анкетування), як таких 

які забезпечують достатній обсяг даних для подальших оцінок; 

по-четверте, недооціненою вважається роль методів економетричного 

моделювання, як таких які здатні оцінити похибку дослідження, 

взаємозв’язок досліджуваних змінних та визначити корелюючі фактори 

моделі. 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Подальша розробка проблеми дослідження масштабної тінізації 

економічних та фінансових відносин в Україні повинна здійснюватися на 

основі застосування апарату теорії причинності до аналізу історичної моделі 

українського суспільства та закономірностей її розвитку в сучасних умовах, 

які мають свою специфіку (особливість) та є доволі несхожі на відомі моделі 

західних суспільств. 

2. Головною причиною тінізації економічної системи України є не 

стільки порушення чинного законодавства, скільки його недосконалість, 

невідповідність реаліям життя, що одержали назву прогалин у законодавстві. 

Якщо в радянські часи виходу «в тінь» більшою мірою сприяли не податкові 
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тягарі, а бюрократичні та ідеологічні заборони, то в трансформаційних 

умовах причиною поширення тінізації економіки є недосконалість 

інституційного середовища, зокрема відсутність нормальних «правил гри» 

для підприємців внаслідок лобіювання корпоративних інтересів власного 

бізнесу під час прийняття законів, а також суцільний правовий нігілізм. 

3. Узагальнюючи здобутки економічної думки пропонується 

визначати детінізацію економіки, к як цілісну систему дій, спрямовану на 

зменшення рівня тіньового сектору та його легалізації через провадження 

комплексної державної фінансової політики, спрямованої на викорінення 

причин тінізації економіки, створення досконалого інституційного 

середовища, зокрема, наявність цивілізованих, ефективних та легітимних, 

антикорупційних «правил гри» для ведення легальної економічної діяльності 

та усунення фінансово-економічних, правових та організаційних чинників, 

які сприяють відтворенню джерел її тінізації. 

4. При дослідженні економічної сутності детінізації, необхідно 

враховувати складність та важливість даного явища, специфічну 

варіативність дефініцій, звертаючи увагу на всі можливі аспекти та труднощі 

реалізації політики, спрямованої на її здійснення. Запропоноване визначення 

висвітлює всі особливості, характерні риси детінізації економіки, враховує 

комплексність наукових підходів до її трактування та дає теоретичне 

підґрунтя для подальших наукових досліджень в цій сфері. 

5. Разючі розбіжності в результатах оцінювання обсягів тіньового 

сектору економіки України засвідчують, що використовувана методологія 

нездатна забезпечити достатню точність оцінювання. Наведений сутнісний 

опис діючих методів а також розрахунок рівня тіньової економіки за кожним 

з них, дозволяє сформулювати наступні висновки: 

 разючі розбіжності за результатами розрахунків окремих методів 

переконують в недоцільності використання даного комплексу методів; 

 розрахунок офіційного показника тіньової економіки України 

потребує вдосконалення та подальше використання методу за показником 
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зайнятості, окремих сучасних модифікацій монетарного методу, як таких які 

відповідають економічним реаліям; 

 доцільним є розробка та вдосконалення методів прямого 

оцінювання тіньової економіки (опитування, анкетування), як таких які 

забезпечують достатній обсяг даних для подальших оцінок; 

 недооціненою вважається роль методів економетричного 

моделювання, як таких які здатні оцінити похибку дослідження, 

взаємозв’язок досліджуваних змінних та визначити корелюючі фактори 

моделі. 

Основні положення даного розділу опубліковані автором у працях [157, 

159, 161, 162, 163, 164, 165, 237, 238, 239] 
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РОЗДІЛ 2  

ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

ТА БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Сучасний стан тінізації у бюджетній сфері 

 

Значних збитків державі завдає економічна злочинність, вагоме місце у 

якій займають злочини, пов’язані зі зловживаннями у бюджетній сфері. 

Підтвердженням цього є істотне збільшення за останні роки кількості 

злочинних посягань на бюджетні кошти, які виділяються Кабінетом 

Міністрів України на різноманітні соціальні та економічні програми, а також 

на пільгові кредити. Вони вчиняються у формі розкрадання, привласнення, а 

також використання не за призначенням згаданих активів. Це, своєю чергою, 

призводить до невиконання економічних та соціальних програм, створює 

атмосферу соціальної напруженості в окремих регіонах, яким такі кошти 

виділялися. 

Розкрадання і нецільове використання бюджетних коштів пояснюються 

неналежним контролем за їх рухом, а також невжиттям превентивних заходів 

щодо своєчасного припинення їх незаконного вилучення в держави при 

сприянні окремими посадовими особами, прорахунками в налагодженні 

фінансовими органами України шляхів їх передачі безпосереднім 

користувачам. 

Серед найбільш важливих програм, які фінансуються з державного 

бюджету і які часто виступають об’єктом тіньових посягань зі сторони 

суб’єктів бюджетних відносин, є підтримка: 

 окремих регіонів України (територій пріоритетного розвитку, 

районів стихійного лиха та їм подібних); 

 окремих галузей господарства (сільського господарства, добувної та 

металургійної промисловості); 
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 нових форм господарювання (фермерства, малого та середнього 

бізнесу); 

 закупівлі зерна та паливно-мастильних матеріалів; 

 створення робочих місць для безробітних [179]. 

Процедура виділення та використання бюджетних позичок 

здійснюється за прийнятими постановами Кабінетом Міністрів України і 

підписаним договором між Міністерством фінансів України і одержувачами 

кредитів. Подібні рішення приймаються адміністраціями областей чи районів 

у випадку виділення цільових позичок з їх бюджетів. У таких документах 

передбачаються обсяги, терміни, умови кредитування, а також мета, для якої 

вони призначені. Одержувачі таких позичок – виконавчі органи областей, 

міст чи районів, а також регіональних відділень фондів і адміністрацій 

суб’єктів господарської діяльності – здійснюють подальше розподілення 

державних коштів між виконавцями програм, що фінансуються бюджетом. 

З урахуванням аграрної спеціалізації більшості регіонів України 

фіксується тенденція до поширення зловживань і корупційних проявів у 

сфері використання дотаційних бюджетних ресурсів, призначених для потреб 

агропромислового комплексу, що негативно впливає на ефективність 

реалізації відповідних державних програм. Механізмами скоєння згаданих 

правопорушень є наступні: 

− незаконне заволодіння та легалізація майна, придбаного за рахунок 

бюджетних коштів виділених на реалізацію інноваційних проектів в 

агропромисловому комплексі; 

− розкрадання бюджетних коштів що виділяються суб’єктам 

господарювання в межах цільових програм державної підтримки 

агропромислового комплексу; 

− заволодіння фінансовими ресурсами, виділеними для підтримки 

аграрних підприємств через механізм здешевлення коротко- і 

довгострокових кредитів [180]. 
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Крім цього, бюджетній сфері притаманні непоодинокі порушення при 

використанні бюджетних коштів, що спрямовуються для фінансової 

підтримки виробництва продукції тваринництва, в частині дотування 

сільськогосподарських товаровиробників на одиницю виробленої продукції, 

внаслідок чого державним інтересам наносяться збитки у вигляді розтрати 

бюджетних ресурсів та виплати дотацій суб’єктам, які не є 

сільськогосподарськими товаровиробниками. 

Отже, розподіл значних сум бюджетних коштів, широкі повноваження 

службових осіб щодо розподілення кредитів, відсутність дієвого контролю за 

їх використанням призводять до численних порушень. Найбільш 

характерними із них є: 

− недоотримання встановленого регламенту розгляду заяв на кредити 

та їх виділення, що не виноситься на обговорення відповідних комісій з 

кредитування чи не здійснюється в межах конкурсів, а приймається 

одноосібним рішенням тієї чи іншої посадової особи; 

− виділення коштів без забезпечення гарантій їх повернення, а також 

не надходження таких засобів до конкретних отримувачів; 

− затримка виконавчими органами розподілення отриманих із 

бюджету позичок, проведення їх через депозитні банківські рахунки з метою 

одержання відсотків із наступним їх використанням у власних цілях; 

− розміщення бюджетних коштів не на рахунках регіональних 

відділень Національного банку України, а в комерційних банках, наслідком 

чого може бути зменшення надходжень до державного бюджету; 

− видача державних позичок під мінімальний відсоток або без 

відсотків посадовим особам різного рівня; 

− передача бюджетних позичок безпосередньо в статутні фонди 

суб’єктів господарської діяльності, створених родичами керівників 

державних владних та управлінських структур; 

− видача бюджетних позичок у вигляді комерційних кредитів 

господарюючим суб’єктам, які не мають безпосереднього відношення до 
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державних цільових програм; 

− витрачання бюджетних позичок службовими особами органів влади 

та управління на власні потреби [181]. 

Встановивши так звані «осередки» виникнення бюджетних порушень, 

доцільно систематизувати, класифікувати й ранжувати їх види, а потім 

розподілити їх за основними сферами походження. Так, утворилися три 

основні групи факторів бюджетних порушень, а саме: законодавчі, 

нормативно-правові, суспільно-психологічні.  

Така систематизація бюджетних порушень за походженням дає 

можливість відокремити конкретний факт від решти подібних, але відмінних 

за природою, докладно досліджувати умови їх настання, а також розробити і 

вжити відповідні запобіжні заходи для недопущення зловживань у 

майбутньому. 

Крім того, необхідно розрізняти окремі рівні, на яких з’являються 

бюджетні порушення, а саме: «державний бюджет України», «головні 

розпорядники», «розпорядники нижчого рівня», «одержувачі», «виконавці». 

Ця градація об’єктивно показує, де, під дією якого фактора і на якому 

рівні допускаються порушення. Більш детальні види порушень, що 

призводять до тінізації бюджетних відносин подано у Додатку А. 

Щодо основних тенденцій тінізації бюджетних відносин, що мали 

місце у 2014 р. в Україні то вони наступні. Лише протягом січня 2014 р. 

виявлено незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат, 

недостач коштів державного бюджету та інших загальнодержавних активів 

на загальну суму 417,5 млн грн, або 69 % від виявленого обсягу 

загальнодержавних і комунальних ресурсів, що використані з порушенням 

нормативно-правових актів. Структура зазначених порушень наведена на 

рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Структура тінізації бюджетних відносин в Україні у січні 2014 р. 

Джерело: складено автором за: [98] 

 

Крім того, встановлено недоотримання державним бюджетом, 

бюджетними установами і організаціями, державними підприємствами 

належних їм доходів загалом на 92 млн. грн., з них державним бюджетом – 

понад 64 млн. грн. 

Найбільші суми порушень, що призвели до втрат фінансових і 

матеріальних ресурсів держави, виявлено Держфінінспекціями в Харківській 

(19,3 млн грн), Житомирській (10,4 млн грн) областях, м. Києві (9,6 млн грн), 

Дніпропетровській (8,3 млн грн) та Кіровоградській (7,3 млн грн) областях. 

Загалом останніми роками серед порушень фінансово-бюджетної 

дисципліни найбільш поширеними в Україні є: (1) порушення законодавства 

з оплати праці, штатної дисципліни; (2) порушення при здійсненні 

відрахувань до державних цільових фондів; (3) безпідставне покриття витрат 

сторонніх юридичних, фізичних осіб та госпрозрахункових структурних 

підрозділів; (4) незаконне відчуження майна; (5) безпідставне надання 

благодійної, соціальної допомоги; (6) незаконне використання (списання) 
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коштів та матеріальних цінностей; (7) незаконна ліквідація (знищення, 

розбирання) майна; (8) недоотримання фінансових ресурсів; (9) 

недоотримання фізичними особами належних їм виплат; (10) недостачі 

матеріальних цінностей [98].  

Найбільш розповсюджені схеми відмивання державних коштів та 

конкретні приклади порушень і тінізації бюджетних відносин у 2014 р. в 

Україні більш детально розкрито у Додатку Б.  

Щодо порушення законодавства у сфері управління місцевими 

бюджетами, то загалом протягом січня поточного року виявлено незаконних 

та не за цільовим призначенням проведених витрат і недостач комунальних 

ресурсів на загальну суму 187,3 млн грн, що становить 31 % від загального 

обсягу використаних з порушенням нормативно-правових актів ресурсів 

держави. 

Суттєві порушення при використанні комунальних ресурсів допущено 

на підприємствах, в установах і організаціях у Донецькій, Житомирській, 

Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях, де суми 

встановлених незаконних, нецільових витрат і недостач становлять 

відповідно 102,4 млн грн; 9 млн грн; 7,8 млн грн; 7,6 млн грн та 6,5 млн 

гривень. Питома вага таких порушень, виявлених держфінінспекціями в АР 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в загальній сумі порушень при 

використанні ресурсів держави наведена на рис.2.2. Крім того, встановлено 

втрати належних доходів місцевими бюджетами, комунальними 

підприємствами, установами і організаціями на загальну суму 43,8 млн грн, з 

яких понад 35,6 млн грн – кошти місцевих бюджетів. 
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Рис. 2.2. Питома вага правопорушень при використанні комунальних 

ресурсів в загальному обсягу незаконних, нецільових витрат, недостач 

державних ресурсів у 2014 р. 

Джерело: складено автором за: [98] 

 

Зауважимо, що серед фінансових порушень найбільшого поширення в 

Україні у поточному році набули: порушення законодавства з оплати праці, 

штатної дисципліни; порушення при здійсненні відрахувань до державних 

цільових фондів; безпідставне покриття витрат сторонніх юридичних, 

фізичних осіб та госпрозрахункових структурних підрозділів; незаконне 

відчуження майна; зарахування до доходів місцевих бюджетів обовʼязкових 

платежів, належних перерахуванню до інших місцевих бюджетів; зайве 

виділення (отримання) бюджетних коштів внаслідок завищення розрахунків; 

зайва оплата за виконані роботи, надані послуги внаслідок завищення їх 

вартості чи обсягів; нецільове використання бюджетних коштів, благодійних 

внесків; недоотримання фінансових ресурсів; недостача матеріальних 

цінностей [133, c. 98]. 

Зрозуміло, що серед контролюючих органів, які відслідковують 

законність використання бюджетних коштів ключова роль відводиться 

Держфінінспекції України, діяльність якої була спрямована на забезпечення 
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належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни в державі. В межах 

виконання визначеного Президентом України загального курсу на 

дерегуляцію та зменшення тиску на суб’єктів господарювання, а також з 

урахуванням положень Програми реформ щодо зменшення частоти 

здійснення заходів державного контролю, їх проведення на підставі критеріїв 

оцінювання ступеня ризику, Держфінінспекція здійснювала активну роботу в 

частині зменшення кількості контрольних заходів з одночасним підвищенням 

їх ефективності, зокрема, шляхом зосередження уваги на об’єктах зі 

значними фінансовими ресурсами та високим ступенем ризику допущення 

порушень. 

Результатом реалізації органами Держфінінспекції окреслених заходів 

стало зменшення кількості перевірених об’єктів. Так, зокрема, у 2013 р. 

охоплено контрольними заходами майже 6 тис. підприємств, установ і 

організацій (з них майже 3,9 тисячі бюджетних установ), що на 9,4 тис. 

менше ніж у 2009 р. (рис. 3.3).  

 

Рис. 2.3. Результативність контрольних заходів, проведених органами 

Держфінінспекції щодо виявлення правопорушень у бюджетній сфері 

протягом 2011-2013 рр. 

Джерело: складено автором за: [99] 
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Проведені Держфінінспекцією контрольні заходи засвідчили, що і 

надалі залишається розповсюдженою негативна практика незаконного 

використання державних ресурсів. Загалом, якщо у 2011 – 2012 рр. органами 

Держфінінспекції щороку охоплювалось контролем близько 481 млрд грн 

фінансових та матеріальних ресурсів, то у 2013 році перевірено використання 

понад 672 млрд грн, або в 1,4 рази більше (рис. 2.4) . 

В розрахунку ж на 1 перевірений об’єкт відповідний показник зріс 

майже утричі у 2013 р. – до 112,4 млн грн., порівняно з 2011 р. (38,6 млн грн.) 

та у 2,2 рази порівняно з 2010 р. (50,4 млн грн) (рис. 2.4). 

 

 

Рис.2.4. Охоплення контролем фінансових та матеріальних ресурсів, 

пов’язаних з бюджетними відносинами Держфінінспекцією у 2010-2013 рр. 

Джерело: складено автором за: [98] 

 

Аналізуючи динаміку тінізації бюджетних відносин (на основі 

виявлених правопорушень) у період 2008-2012 рр. (рис.2.5) варто звернути 

увагу на різке збільшення всіх видів правопорушень у бюджетній сфері у 

2010 р. Причому, обсяг незаконних витрат ресурсів у 2010 р. збільшився у 

16,2 рази порівняно з попереднім роком (відповідні значення становили 26,0 

тис. та 1,6 тис.). 
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Рис. 2.5. Динаміка порушень, виявлених у 2008-2012 рр., що призвели 

до тінізації бюджетних відносин  

Джерело: складено автором за: [99] 

 

Орієнтування фінансового контролю на охоплення найбільш ризикових 

сфер та фінансових потоків дозволило підвищити результативність 

контрольних заходів. Як наслідок, суми виявлених втрат фінансових і 

матеріальних ресурсів у розрахунку на один перевірений об’єкт збільшилась: 

якщо у 2011 та 2012 роках вона становила понад 400 тис. грн, то у 2013 році 

зросла майже до 617 тис. грн. 

Загалом протягом 2013 р. на 95,5 % перевірених об’єктів встановлено 

порушень, що призвели до втрат на загальну суму майже 3,7 млрд грн. 

Зокрема, внаслідок неправомірних дій окремих керівників, реалізації товарів, 

робіт, послуг за заниженими цінами, безоплатного надання в оренду 

природних і матеріальних ресурсів тощо бюджетами усіх рівнів, 

бюджетними установами та організаціями, підприємствами втрачена 

можливість отримати належні їм доходи в сумі майже 1,3 млрд грн, у тому 

числі бюджетами – понад 453,1 млн грн. 
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На понад 5,4 тис. підприємств, установ і організацій встановлено понад 

2,4 млрд грн незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат та 

недостач матеріальних і фінансових ресурсів, у тому числі – понад 1,2 млрд 

грн бюджетних коштів. 

Співвідношення зазначених порушень наведено на рис. 2.6. Найбільш 

поширеними порушеннями фінансово-бюджетної дисципліни в державі у 

2013 р. були: порушення вимог Бюджетного кодексу в частині нецільового 

використання бюджетних коштів; зайве витрачання коштів внаслідок оплати 

завищених обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг, придбаних 

товарів; зайве виділення бюджетних коштів особам, які не мали на це права, 

або внаслідок завищення відповідних розрахунків; незаконна передача 

державного та комунального майна суб’єктам недержавної форми власності; 

недоотримання фінансових ресурсів внаслідок порушень при передачі майна 

в оренду (користування); недотримання законодавства під час проведення 

державних закупівель тощо. 

 

 

Рис. 2.6. Структура порушень, що призвели до втрат фінансових і 

матеріальних ресурсів, виявлених органами Держфінінспекції за 2013 р. в 

Україні 

Джерело: складено автором за: [98; 99; 100]  
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Основними причинами таких порушень є низька якість внутрішнього 

контролю та безвідповідальне ставлення з боку багатьох розпорядників 

бюджетних коштів та керівників підприємств, установ і організацій. У ході 

реалізації заходів щодо виконання законів про Державний бюджет 

встановлено фінансових порушень у використанні бюджетних коштів, що 

призвели до втрат, загалом на суму 1,7 млрд грн, з якої понад 737,8 млн грн 

(44 %) – кошти державного бюджету. Зокрема, незаконно витрачено 

бюджетні кошти на загальну суму майже 1,1 млрд грн, з якої 628,1 млрн грн 

– кошти державного бюджету. 

Слід відмітити, що поряд зі зростанням загальної кількості розпочатих 

досудових розслідувань, збільшилася й їх частка до кількості переданих до 

правоохоронних органів матеріалів ревізій. Зокрема, відповідний показник з 

2011 р. зріс майже на 70 п.п. (якщо у 2011 р. він був лише 32 %, то у 2013 

році наблизився до 100 %) (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Динаміка розпочатих досудових розслідувань за матеріалами 

контрольних заходів, проведених органами Держфінінспекції, у 2011-2013 рр. 

Джерело: складено автором за: [98; 99; 100] 
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Варто зазначити, щорічно збільшується кількість осіб, притягнутих до 

адміністративної відповідальності за злочини, що є предметом дослідження 

даної роботи: у 2013 році за порушення фінансової дисципліни до 

адміністративної відповідальності (за статтями 164-2, 166-6, 164-12 та 164-14 

КУпАП) загалом притягнуто майже 23,4 тисячі посадових осіб на загальну 

суму адміністративних штрафів майже 6,5 млн грн. При цьому, якщо у 

2011 р. співвідношення кількості притягнутих до адміністративної 

відповідальності осіб у розрахунку на 1 перевірений об’єкт становило 2,5, то 

вже у наступному 2012 р. цей показник був 2,6, а за 2013 р. досяг 3,9. 

Загалом, до правоохоронних органів у 2013 р. передано понад 2,6 

тисячі ревізійних матеріалів, що практично на рівні 2012 р., при тому що 

кількість контрольних заходів зменшилась. За результатами розгляду 

матеріалів контрольних заходів минулого року розпочато майже 2,7 тисячі 

досудових розслідувань. 

Задля спонукання об’єктів контролю до виконання вимог щодо 

усунення виявлених порушень, органами Держфінінспекції подано до суду в 

інтересах держави майже 1,2 тисячі позовів на суму понад 1,2 млрд грн. В 

цілому ж, у 2013 році за результатами контрольних заходів у 1081 випадку 

призупинено бюджетні асигнування, у 5869 – зупинено операції з 

бюджетними коштами, 990 розпорядникам зменшено бюджетні призначення 

на суму понад 74,7 млн гривень [99]. 

Протягом 2013 року було забезпечено відшкодування втрат фінансових 

і матеріальних ресурсів на загальну суму майже 1,5 млрд грн. Зокрема, 

завдяки заходам, вжитим державними фінансовими інспекторами, до 

бюджетів, бюджетних установ і організацій та підприємств надійшло майже 

390 млн грн, а також забезпечено відшкодування і поновлення незаконних, 

нецільових витрат та недостач ресурсів на загальну суму майже 1,1 млрд 

гривень [205]. 

Істотне значення у сфері протидії зловживанням з бюджетними 

коштами має податкова система України, у якій за підсумками 2013 р. було 
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виявлено правопорушень на суму понад 200 млрд грн. Таким чином – 

тіньовий сектор сьогодні становить найбільший резерв податкових 

надходжень [206]. 

Незважаючи на саботаж на місцях і на спад ділової активності, у 

звʼязку з військовими діями, вже у березні 2014 р. вдалося стабілізувати 

надходження до бюджету. Водночас, наповнення бюджету податками 

здійснюється не за рахунок надлишкового тиску на бізнес і збільшення 

податкового навантаження, а завдяки ліквідації низки масштабних 

корупційних схем, «податкових ям» та «конвертаційних майданчиків». 

Так, за офіційними даними було розпочато 741 кримінальне 

провадження, з яких до суду спрямовано вже 632. До державного бюджету 

повернуто 54 млн. гривень. Крім того, ліквідовано 12 підпільних виробництв 

підакцизної продукції, з незаконного обігу вилучено підакцизної продукції 

майже на 67 млн. гривень. 

Як свідчить аналіз, найчастіше порушники використовували схеми із 

застосуванням товарів прикриття, заниження митної вартості, декларування 

товарів не своїм найменуванням, неправильного визначення країни 

походження товарів тощо [91, c. 16]. 

Разом з тим, не зважаючи на певні позитивні зрушення, залишаються й 

істотні проблеми, які усталилися останніми роками. Зокрема, за словами 

експертів, лише за вісім місяців 2013 р. державний бюджет недоотримав 

близько 30 млрд грн. При чому, невиконання дохідної частини бюджету було 

зумовлене не лише економічним спадом, невиконанням програми 

приватизації, але й істотним збільшенням обсягу контрабанди 

нафтопродуктів. Лише за цією позицією державний бюджет недоотримав 

близько 5-7 млрд грн [117]. 

Наприклад, у 2014 році правоохоронні органи спільно зі Службою 

безпеки, Міністерством внутрішніх справ і Національним банком України 

виявили 14 фінансових установ, через які було відмито 140 млрд грн 

державних і бюджетних коштів, повідомляється на сайті Генеральної 
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прокуратури України. За твердженням представників Генеральної 

прокуратури за всю історію незалежної України правоохоронні органи не 

стикалися з таким масштабом зловживань і порушень у фінансовій і 

економічній сферах. Зокрема була сформована чітка ієрархічна структура 

злочинної організації, яка починалася з владних структур, де розроблялися 

різні схеми для відмивання державних коштів через так звані «пральні 

банки» і «податкові ями». 

За підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які 

український бізнес був вимушений виплачувати чиновникам, досяг 160 млрд 

грн на рік [11]. У березні 2014 року колишній голова НБУ С. Кубів заявив, 

що в Україні працювало близько 10 банків – конвертаційних центрів, обіг 

готівки за якими минулого року становив 146 млрд грн [202]. 

За інформацією Держфінмоніторингу, в результаті проведеного 

розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних дій екс-

президента України, колишнього уряду і пов’язаних із ними осіб, у березні 

цього року служба направила до правоохоронних органів 126 матеріалів на 

77,2 млрд грн. Також у рамках цього розслідування Держфінмоніторинг 

виявив на території України рахунки 67 фізичних осіб і заблокував кошти на 

загальну суму 2,2 млрд грн. [53]. 

За даними Генеральної прокуратури України за фактами розкрадання 

бюджетних коштів представниками владних структур у 2014 р. вже відкрито 

563 кримінальні провадження, і в кожному п’ятому – виконавчий акт вже 

направлено до суду. За прокурорським реагуванням до відповідальності 

притягнуто більш, як 2,5 тис. посадовців із органів державної влади і 

місцевого самоврядування, з них кожен шостий – це органи контролю. За 

даними Генеральної прокуратури України до бюджету відшкодовано 53 млн. 

грн. Загалом стосовно найближчих прибічників екс Президента України 

розпочато кримінальні провадження на суму близько 100 млрд дол. США. 

Генпрокуратура відзначає, що кількість злочинів у бюджетній сфері станом 

на 2014 р., нажаль, не зменшується. Зокрема, за його словами, найчастіше 

http://economics.unian.ua/finance/906266-yanukovich-i-chleni-kolishnogo-uryadu-vidmili-772-mlrd-griven-derjfinmonitoring.html
http://economics.unian.ua/finance/906266-yanukovich-i-chleni-kolishnogo-uryadu-vidmili-772-mlrd-griven-derjfinmonitoring.html
http://economics.unian.ua/finance/919570-otochennya-yanukovicha-nezakonno-vivelo-za-kordon-blizko-100-mlrd.html
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такі злочини скоюються у сфері охорони здоров’я, оборонній та енергетичній 

галузях [100, с. 317]. 

Підсумовуючи зазначимо, що злочинність у бюджетній сфері 

останніми роками набула якісно інших параметрів, починаючи від 

масштабних обсягів зловживань і тінізації, завершуючи суб’єктами тіньових 

відносин, до кола яких входили, та й до цього часу входять представники 

державних органів влади. Саме тому протидія тінізації бюджетних відносин 

вимагає проведення поліпредметних досліджень, розробки стратегії протидії 

у співпраці із зарубіжними партнерами, насамперед з метою використання їх 

позитивного досвіду у боротьбі з цим загрозливим для національної безпеки 

явищем. 

 

2.2. Основні чинники детінізації економіки у контексті бюджетного 

зростання 

 

Аналізуючи основні причини відтоку бюджетних коштів у тіньовий 

сектор необхідно, насамперед, вести мову про загальні причини тінізації та 

проблеми детінізації економіки нашої держави в контексті бюджетного 

зростання. Отже часткове дослідження цих аспектів у попередніх підрозділах 

та напрацювання інших науковців дають підстави стверджувати наступне. 

Основними причинами, які гальмують процес виходу економіки 

України з тіні, є:  

− системні вади фінансово-бюджетної політики (зокрема, чинна 

податкова система фактично зосереджена на максимальному залученні 

надходжень до бюджету, без урахування можливих негативних наслідків 

надмірного фіскального тиску на суб'єктів господарювання та громадян);  

− відсутність повноцінного ринкового середовища (уповільнення 

інституційних, структурних та економічних змін, недосконалість ринкових 

механізмів призводять до неузгодженості державної економічної політики з 

інтересами суб'єктів господарювання, які змушені самостійно розробляти 
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неформальні механізми взаємної співпраці) (Додаток А); 

− високий рівень корупції та недостатній рівень компетентності 

державних службовців (корупція є одним з головних чинників, який впливає 

на розвиток України та залишається одним з найбільших перепон на шляху її 

інтеграції до світового співтовариства) (Додаток Б); 

− нестабільність інвестиційного та підприємницького клімату;  

− недостатній захист інвесторів;  

− нестабільне політичне середовище та ін.  

Як відомо найбільш масовим видом тіньової економічної діяльності є 

ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів. В 2013 р. Державною 

фіскальною службою України лише фактів відкриття кримінальних справ за 

ухилення від оподаткування зафіксовано близько 6,7 тис. При цьому треба 

враховувати, що через складнощі виявлення податкових порушень і підкуп 

працівників податкових служб ступінь офіційного розкриття становить лише 

близько 10% [107]. 

Серед основних способів ухилення від сплати податків, які є вагомим 

напрямом тінізації бюджетних відносин, варто виділити наступні: 

− неврахований обіг, а саме невраховані обсяги реалізації товарів і 

послуг, неофіційний бартер, невраховані платежі, неврахована виплата 

зарплати;  

− приховування реальних обсягів прибутку й доходів (штучне 

завищення собівартості продукції);  

− приховування доходів (для фізичних осіб);  

− штучне банкрутство і штучна неплатоспроможність;  

− приховування чи фальсифікація звітної документації та інформації 

про економічну діяльність; 

− зміна підпорядкованості суб'єкта економічної діяльності [26].  

В Україні за умови високого податкового навантаження вигоди від 

ухилення від сплати податків для підприємств досить суттєві. Наявність 

корупції знижує ймовірність своєчасного виявлення ухилення від сплати 
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податків, а протиріччя й суперечливі положення у законодавчих актах – 

дають змогу зменшити податкові зобов'язання. За таких обставин 

надзвичайно поширеною стала практика мінімізації податкових платежів або 

ж ухилення від їх сплати.  

Класичним прикладом мінімізації податкових платежів є ситуація із 

перенесенням збитків минулих років із податку на прибуток на наступні 

періоди. За офіційними даними Фіскальної служби України, масштаби 

використання українськими підприємствами саме цього методу такі, що 

починаючи з 1997 року загальна сума збитків перевищила 30 млрд грн [61]. 

Сьогодні в Україні виробництво тисяч державних і приватних 

підприємств спеціально підтримується у стані збитковості, оскільки це дає 

можливість їхнім керівникам і найближчому оточенню отримувати тіньові 

доходи. Так, за даними Рахункової палати в Україні функціонує близько 

тридцяти державних холдингів та акціонерних компаній, їхня заборгованість 

перед державним бюджетом перевищує 10 млрд. грн., а в управління їм 

передано майна на 9 млрд. грн. [104]. 

За цих умов, зберігається актуальність проблеми реформування 

податкової системи України – а саме забезпечення стабільності та 

ефективності діяльності органів Державної фіскальної служби України, 

якими формується переважна частка доходів Державного бюджету України. 

Вирішення цієї проблеми вимагає в першу чергу перебудови системи 

управління процесами адміністрування податків для підвищення рівня 

добровільного виконання норм податкового законодавства України 

платниками податків. 

Удосконалення діяльності органів фіскальної служби неможливе без 

запровадження основоположних компонентів сучасного менеджменту: 

− вдосконалення порядку віднесення суб’єктів господарювання до 

окремих категорій;  

− доцільне використання математичного підходу до проведення їх 

оцінки з точки зору ймовірності ухиляння від сплати податків;  
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− розподілу платників податків за категоріями уваги з боку органів 

фіскальної служби, та першочерговістю для включення до плану-графіка 

документальних перевірок. 

Ризики держави як суб'єкта у сфері оподаткування від наявності 

високого рівня тінізації бюджетних відносин потрібно розподілити на два 

типи: 

− ризики недобору – у випадку реалізації яких обсяги надходжень до 

бюджетів не досягатимуть прогнозованих розмірів;  

− ризики збільшення витрат – у випадку реалізації яких витрати на 

забезпечення прогнозованих розмірів надходжень за окремими видами 

податків (зборів) перевищуватимуть економічно доцільні.  

У межах зазначених типів пропонуються до розгляду наступні групи 

ризиків (табл. 2.1).  

Для виявлення ризикових суб’єктів на практиці використовуються 

індикатори ризиків - певні критерії (ознаки), що вказують на наявність або 

можливість негативного перебігу подій. Індикатори ризиків мають 

визначатись структурними підрозділами органів податкових органів в 

процесі адміністрування податків та постійно актуалізуватись в залежності 

від змін в законодавстві.  

Порядок формування переліків (шаблонів) індикаторів ризиків, їх 

затвердження та використання визначається Державною фіскальною 

службою  України. 

Заходи, спрямовані на уникнення ризику повинні бути впроваджені на 

законодавчому та організаційному рівні. На законодавчому рівні розрізняють 

такі напрями: виявлення з метою виключення у податковому законодавстві 

суперечностей, неузгодженостей та прогалин в законодавчих чи інших 

нормативно-правових актах; підготовка пропозицій щодо внесення змін в 

частині удосконалення податкового законодавства.  
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Таблиця 2.1  

Ризики держави як суб'єкта у сфері оподаткування від наявності 

високого рівня тінізації бюджетних відносин 

Групи ризиків Коротка характеристика  Напрями уникнення 

ризику 

Ризики недобору 

I група – випадкові ризики без свідомого бажання 

реального або 

потенційного платника 

податків уникнути 

оподаткування; 

 

надання роз’яснень 

платнику податків 

індивідуально або 

через засоби масової 

інформації. Також для 

уникнення факторів І 

групи пропонується 

спрощення форм 

податкової звітності 

та інструкцій щодо їх 

заповнення тощо. 

 

II група – ризики оптимізації 

оподаткування 

зумовлюються 

усвідомленим намаганням 

реального або 

потенційного платника 

мінімізувати рівень сплати 

податків, уникаючи 

прямих порушень норм 

чинного податкового; 

удосконалення 

податкового та іншого 

законодавства 

III група – ухилення від 

оподаткування 

визначаються 

усвідомленим намаганням 

реального або 

потенційного платника 

мінімізувати рівень 

сплати податків або 

уникнути оподаткування 

шляхом порушення чи 

невиконання вимог 

чинного податкового та 

іншого законодавства 

оптимізації процесів 

адміністрування 

податків 

Ризики збільшення витрат 

IV група процедурні ризики, які 

зумовлюються 

зменшенням 

оподаткування в 

результаті використання 

при цьому неадекватно 

великих людських чи 

матеріальних ресурсів 

оптимізації процесів 

адміністрування 

податків та одночасне 

посилення контролю і 

відповідальності 

платників податків та 

представників 

податкових органів 
 

Джерело: складено автором за: [62] 
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На організаційному рівні необхідно передбачити такі заходи :  

− удосконалення роботи з обслуговуванням платників податків в 

частині проведення роз’яснювальної роботи щодо заповнення форм 

податкових декларацій (розрахунків), декларування податкових зобов’язань 

та сплати податків, а також своєчасне інформування платників податків про 

зміни податкового законодавства;  

− реформування системи адміністрування податків, зборів, 

обов’язкових платежів на базі інформаційної системи підтримки прийняття 

рішень;  

− модернізація системи кабінетного аудиту як методу визначення 

напрямів та перспектив проведення перевірок, удосконалення методології 

проведення контролю над платниками податків (виїзного аудиту), створення 

бази даних платників податків з високим ступенем ризику для 

першочергового здійснення перевірок;  

− підвищення професійного рівня працівників органів податкових 

органів;  

− удосконалення системи взаємодії підрозділів державної податкової 

служби, а також взаємодії з іншими органами державної влади в частині 

обміну інформацією [70]. 

Вище наведені порушення та ризики зумовлюють підвищення рівня 

бюджетного дефіциту, який належить до найважливіших індикаторів 

фінансової безпеки країни. Використовують різні оцінки його граничного 

значення. Сьогодні в більшості країн світу дефіцит бюджету становить від 2 

до 15% валового національного продукту (ВНП) при середньосвітовій його 

величині 4,5%. Також спостерігається тенденція до стабілізації бюджетного 

дефіциту в середньосвітовому вимірі в розмірі 3-5% [80, с. 11]. 

Як відомо, згідно Маастрихтського договору межа державного 

дефіциту бюджету становить 3% від ВВП. Розмір бюджетного дефіциту, 

який перевищує 3 відсотки ВНП, призводить до зниження інвестиційної 

активності та зростання темпів інфляції [82, c. 91]. Фіскальні правила 
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Маастрихтського договору є корисними для дотримання фіскальної 

дисципліни, проте перевищення ліміту дефіциту бюджету у 3% від ВВП не є 

перешкодою у проведенні активної стабілізаційної політики під час рецесії за 

умов, коли рівень доходу є близьким до природного. Дотримання фіскальних 

правил має на меті зменшити величину зовнішнього боргу країни чи 

щонайменше уникнути збільшення співвідношення зовнішнього боргу до 

ВВП під час економічних циклів. У нашій країні дефіцит бюджету, як 

правило, пов'язаний із значними зловживаннями у бюджетній сфері, тобто з 

тінізацією бюджетних відносин. 

Для пояснення впливу зловживань у бюджетній сфері (як внутрішній- 

критерій стабільності) та взаємозв’язку цього процесу з платіжним балансом 

(як зовнішній критерій) в країні (у нашому випадку розглядаємо поточний 

рахунок) варто проаналізувати модель балансу заощаджень-інвестицій, де 

однією з причин від’ємного сальдо поточного рахунку вважається 

погіршення фіскальних показників. Як зазначалося вище причиною 

останнього у нашій країні є перманентна тінізація бюджетних відносин. 

Таким чином канонічна модель балансу заощаджень інвестицій має такий 

вигляд (рівняння 2.1): 

     0,,,0,,),,,()(),,(  



YrrYqY CAICCACACYYqCAGrIShrTYCY (2.1) 

де: Y – рівень доходу країни; C – приватне споживання; T – фіксований 

податок на дохід; r – реальна процентна ставка; Sh – рівень тінізації 

економіки; I – інвестиції, залучені в країну; G – урядові видатки з бюджету; 

CA – сальдо поточного рахунку; q – реальний обмінний курс; Y
*
 – рівень 

доходу країн торгівельних партнерів [81]. 

Рівняння 2.1. у іншому вигляді можна записати так: 

     0,,,0,,),,,()(),,(  



YrrYqY CAICCACACYYqCAGrIShrTYCY (2.2) 

Вищі видатки бюджету або зловживання у бюджетній сфері 

збільшують попит на товари і послуги згідно рівняння 2.2. Якщо виробничий 

потенціал обмежено наявними факторами виробництва (Y=const), збільшення 
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однієї з компонент сукупного попиту компенсується зменшенням однієї або 

декількох інших компонент сукупного попиту. 

Оскільки процентна ставка визначається світовим рівнем (r=r
*
=const), 

то у поєднанні з нестачею інших чинників впливу на обсяги приватного 

споживання та інвестицій зазначене зменшення сукупного попиту повністю 

припадає на сальдо поточного рахунку.  

Таким чином, збільшення видатків бюджету та активізація тінізації 

бюджетних відносин ( G ) зменшує внутрішні заощадження ( S ) і погіршує 

сальдо поточного рахунку ( CA ). Точніше, амплітуда зазначеного 

погіршення залежить від припущення про відкритість економіки (рис. 2.8 та 

2.9). 

 

 

 

Рис. 2.8. Наслідки збільшення видатків бюджету та зловживань у 

бюджетній сфері у малій відкритій економіці 

Джерело: складено автором за: [29] 
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Рис. 2.9. Наслідки збільшення видатків бюджету та зловживань у 

бюджетній сфері у великій відкритій економіці 

Джерело: складено автором за [29] 

 

У малій відкритій економіці (приклад України) процентна ставка 

залишається незмінною і вона неістотно пов’язана з тіньовим сектором (який 

більшою мірю є суб’єктивним фактором), а відтак не змінюються обсяги 

приватних інвестицій, що максимально погіршує сальдо поточного рахунку, 

у великій відкритій економіці (розвинені країни) з підвищенням процентної 

ставки обсяги інвестицій зменшуються, що обмежує амплітуду погіршення 

поточного рахунку.  

У т. А для малої відкритої економіки підтримується рівновага 

поточного рахунку (CA=0). Погіршення фіскальних показників, у тому числі 

внаслідок бюджетних зловживань, зменшує сукупні заощадження ( 10 SS  ). 

У т. В перевищення інвестицій над заощадженнями створює від’ємне сальдо 

поточного рахунку 01 ISCA  . У великій відкритій економіці зменшення 

заощаджень ( 20 SS  ) підвищує процентну ставку ( 10 rr  ). При цьому 

зменшуються приватні інвестиції ( 10 II  ), а зменшення приватних 
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заощаджень є дещо меншим, ніж для малої відкритої економіки. У підсумку, 

погіршення сальдо платіжного рахунку є менш промовистим 

 011212 ISISISCA  . Таким чином, в державах типу України 

зловживання в бюджетній сфері (тінізація бюджетних відносин) здійснюють 

набагато істотніший вплив на соціально-економічний розвиток країни, 

порівняно з країнами, які  характеризуються розвиненими економічними 

системами. 

Вплив тіньової економіки у сфері бюджетних відносин на основні 

макроекономічні показники можна також пояснити з допомогою моделей 

фінансування дефіциту бюджету, яке може відбуватися інфляційними і не 

інфляційними методами. Не інфляційним джерелом фінансування дефіциту 

бюджету, пов’язаного у тому числі з тінізацією бюджетних відносин є 

внутрішні та зовнішні позики на фінансових ринках (кредити комерційних 

банків, іноземних урядів та міжнародних організацій, продаж державних 

цінних паперів комерційним банкам, фірмам та домогосподарствам) та 

трансферти (фінансування у вигляді безоплатної допомоги). Накопичення 

заборгованості та підвищення податків на також є неінфляційними 

джерелами фінансування дефіциту бюджету. Інфляційним засобом 

фінансування дефіциту бюджету виступає монетизація дефіциту, яка є 

результатом позик центрального банку урядові та купівлі центральним 

банком державних цінних паперів. Аналітичне представлення фінансування 

дефіциту державного бюджету виглядає такими чином (рівняння 2.3): 

                             ),(),(),( * SObeDSObDMBSObBD                        (2.3) 

де: BD  – дефіцит бюджету; Ob – об’єктивні фактори, що спричиняють 

дефіцит бюджету; S – суб’єктивні фактори, що спричиняють дефіцит 

бюджету (у тому числі тінізація бюджетних відносин); MB  – грошова база; D  

– внутрішній борг; *D  – зовнішній борг в іноземній валюті; e  – обмінний 

курс. 

Формула 2.3. показує, що реально дефіцит бюджету залежить від 

об’єктивних та суб’єктивних факторів (до останніх, насамперед, відноситься 
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тінізація бюджетних відносин), а також від показників грошової бази та 

загального боргу країни, причому зовнішній борг коригується на рівень 

обмінного курсу. 

За умов високої процентної ставки та незначної монетизації економіки 

(12-13% від ВВП) навіть невисокий обсяг дефіциту бюджету на рівні 1-2 % 

від ВВП потенційно “будує” піраміду урядових боргових зобов’язань [8]. 

Найбезпечнішим джерелом покриття дефіциту бюджету, порівняно із 

зовнішніми запозиченнями або прямим емісійним фінансуванням 

центральних банків, вважається розміщення цінних паперів серед приватних 

національних агентів [6, c. 24]. Для такого типу фінансування бюджетного 

дефіциту потрібна висока ліквідність фінансових ринків у країні. За такої 

умови можна уникнути значної емісії коштів для задоволення потреб уряду 

та інфляційного тиску, погіршення показників зовнішньо боргового 

навантаження. 

В короткостроковому періоді дефіцит бюджету, який не пов’язаний з 

тінізацією економічних бюджетних відносин може мати й позитивні 

наслідки, але у довгостроковому – лише дестабілізуючі, які посилюються 

важкими для економіки наслідками розкрадання бюджетних коштів, а саме: 

1) інфляція (якщо хронічний дефіцит фінансується емісійними 

грошима); 

2) витіснення інвестицій (якщо держава, підвищуючи відсоток за 

державним боргом, стимулює загальне зростання ставки відсотка і, отже, 

зменшує приватні інвестиції); 

3) зниження доходів і добробуту майбутніх поколінь (дефіцит 

бюджету, що не фінансується за рахунок емісії, повинен відшкодовуватися за 

рахунок державного боргу). 

Так, на рис. 2.10 за допомогою використання моделі балансу 

заощаджень та інвестицій проілюстровано зменшення приватних заощаджень 

разом із витісненням інвестицій за умов зростання зовнішнього боргу та 

дефіциту бюджету, у тому числі внаслідок тінізації бюджетних відносин. 
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Приймаючи початкову рівновагу в т. А, зовнішні запозичення Sf0 збільшують 

приватні інвестиції (I0I1) через зниження процентної ставки (r0r1); при 

цьому дещо зменшуються внутрішні заощадження (S0S1) та погіршується 

сальдо поточного рахунку (CA = I1  S1). Така ситуація є самодостатньою, 

якщо в майбутньому збільшуються внутрішні заощадження, забезпечуючи 

рівнодійну припливу іноземного капіталу та коштів обслуговування 

зовнішнього боргу на рівні інвестицій I1 (т. В).  
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Рис. 2.10. Зовнішні запозичення, пов’язані з тінізацією бюджетних 

відносин у моделі балансу заощаджень-інвестицій 

Джерело: складено автором за: [28] 

 

Інакше обслуговування зовнішнього боргу, пов’язане з розкраданням 

бюджетних коштів обмежує чисті зовнішні запозичення (Sf0Sf1); сальдо 

поточного рахунку поліпшується, але не без підвищення процентної ставки 

(r1r2) та зменшення інвестицій (I1I2). Якщо ж обслуговування 

зовнішнього боргу збільшує дефіцит бюджету або пропозицію грошової 

маси, то наступне зменшення внутрішніх заощаджень (Sd0  Sd1) 

перешкоджає поліпшенню сальдо поточного рахунку, попри підвищення 

процентної ставки (r1r3). 
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Очевидно, що якісна фіскальна політика є інструментом 

макроекономічної стабілізації. В короткостроковому періоді вона впливає на 

рівень доходу, а в довгостроковому – на рівень реальної процентної ставки, 

приплив інвестицій та на економічне зростання загалом. Тому зловживання у 

бюджетній сфері (тінізація бюджетних відносин) призводить до посилення 

загроз економічній безпеці держави загалом. 

Власне під економічним зростанням у тому числі розуміють постійний 

приріст ВВП на одну особу. Тому при вивченні впливу процесу тінізації 

бюджетних відносин на економічне зростання (беручи до уваги теоретичні 

міркування викладені вище) за залежну змінну ми розглядатимемо власне 

показник ВВП на одну особу, а за незалежні змінні бралися до уваги обсяги 

зловживань у бюджетній сфері (показники Державної фінансової інспекції 

України), кількість злочинів у бюджетній сфері, рівень тінізації економіки 

країни загалом, рівень зовнішньої заборгованості, дефіцит бюджету. Ці 

зв’язки характеризуються рівнянням 2.4: 

tttttt bdcdebtceshcbcrimeqcbcrimecngdpccngdp *)7(*)6(_*)5(__*)4(_*)3(_*)2()1(_ 1  
 (2.4) 

де: tngdp _  – ВВП країни на одну особу (грн., логарифмоване значення); 

1_ tngdp  – лагове значення ВВП країни на одну особу (грн., логарифмоване 

значення); )1(c – константа; tbcrime_  – обсяг зловживань у бюджетній сфері 

(грн., логарифмоване значення); 
tbcrimeq __  – кількість злочинів у бюджетній 

сфері (одиниць, логарифмоване значення); esh_  – рівень тінізації економіки 

країни загалом (% від офіційного ВВП, логарифмоване значення); tdebt  – 

загальний обсяг заборгованості країни (грн, логарифмоване значення); tbd  – 

дефіцит бюджету (% від затвердженого бюджету, логарифмоване значення). 

Перед початком економетричного дослідження згідно правил роботи з 

пакетом Econometric Views проведемо перевірку даних на стаціонарність за 

допомогою тестів ADF і PP (табл. 2.2). Результати цих тестів засвідчують 

стаціонарність показників ВВП країни на одну особу, обсяг зловживань у 

бюджетній сфері. Деяке занепокоєння може викликати нестаціонарність за 
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тестом ADF показників кількості зловживань у бюджетній сфері, рівень 

тінізації економіки країни загалом та дефіциту бюджету. Проте за тестом PP 

у перших різницях простежується стаціонарність всіх показників на рівні 

статистичної значущості 90, 95 та 99%. 

Таблиця 2.2 

Тести ADF і PP на стаціонарність для показників тінізації 

бюджетних відносин та основних макроекономічних показників в 

Україні, 1996-2013 рр. 

Показники 
Значення Перші різниці 

ADF PP ADF PP 

tngdp _  

tbcrime_  

tbcrimeq __  

esh_  

tdebt  

tbd  

-2,8*** 

-5,5* 

-1,96 

-1,1 

-5,6* 

-1,5 

-5,8* 

-5,6** 

-3,9* 

-2,3 

-6,8* 

-3,5* 

-2,7*** 

-8,1* 

-2,2* 

-9,9* 

-8,9* 

-1,44 

-28,6* 

-18,9* 

-5,6* 

-9,6* 

19,9* 

-5,3* 

Примітка: * гіпотезу про нестаціонарність можна відкинути на рівні 1% 

(** – 5%; *** – 10%) 

Джерело: складено автором самостійно 

Відносно сильніша стаціонарність присутня у випадку перших різниць 

обраних показників. Тут всі дані є стаціонарними переважно на рівні 1% 

(зокрема для тесту Філіппа-Перона (РР)). Тому, ми вважаємо, що всі 

показники відповідають вимогам стаціонарності і є придатними у 

використанні для економетричного дослідження.  

Безпосередньому впливу між незалежними та залежною змінною 

передує тестування змінних на наявність взаємних причинно-наслідкових 

зв’язків або коінтеграції. Таке тестування проводиться за допомогою тестів 

Гренджера (кореляційний аналіз) та Джохансена (коінтеграційних аналіз). 

В умовах вітчизняної економіки за тестом Гренджера було виявлено 

вплив: бюджетних зловживань на показник ВВП на одну особу протягом 

трьох лагів (зворотнього зв’язку не виявлено); кількості злочинів на показник 
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ВВП на одну особу сальдо бюджету (протягом 2-4 лагів); тіньової економіки 

на аналогічний показник (протягом усіх чотирьох лагів); обсягу ВВП на одну 

особу на рівень дефіциту державного бюджету (з часом цей вплив 

послаблюється) (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Тест Гренджера для показників тінізації бюджетних відносин та 

основних макроекономічних показників в Україні, 1996-2013 рр. 

Гіпотеза 

Лаги 

1 2 3 4 
ngdp _  не впливає 

на tbcrime_  

8,775 

(0,287) 

3,997 

(0,435) 

6,855 

(0,818) 

1,246 

(0,337) 

tbcrime_  не 

впливає на ngdp _  

6,240 

(0,080**) 

6,391 

(0,007*) 

6,835 

(0,003*) 

2,825 

(0,066***) 

tngdp _ не впливає 

на 
tbcrimeq __  

0,180 

(0,674) 

1,908 

(0,170) 

3,243 

(0,643**) 

0,222 

(0,922) 

tbcrimeq __  не 

впливає на tngdp _  
0,155 

(0,297) 

0,206 

(0,005**) 

1,138 

(0,057**) 

7,387 

(0,001*) 

tngdp _  не впливає 

на esh_  
0,057 

 (0,812) 

0,475 

(0,625) 

0,069 

(0,976) 

0,161 

(0,951) 
esh_  не впливає 

на esh_  
14,197 

(0,000*) 

5,784 

(0,005**) 

4,835 

(0,005**) 

2,722 

(0,041**) 

tngdp _  не впливає 

на tdebt  
0,235 

(0,852) 

0,154 

(0,456) 

1,321 

(0,654) 

4,164 

(0,002*) 

tdebt  не впливає на 

tngdp _  
0,001 

 (0,235) 

0,346 

(0,478) 

0,159 

(0,657) 

0,225 

(0,332) 

tngdp _  не впливає 

на tbd  
6,134 

(0,001*) 

6,681 

(0,006**) 

7,228 

(0,006**) 

1,498 

(0,052***) 

tbd  не впливає 

на tngdp _   
0,557 

 (0,654 

0,346 

(0,852) 

0,171 

(0,852) 

0,587 

(0,654) 
Примітка: * гіпотезу про відсутність впливу можна відкинути на рівні 1%, (** – 5%; *** – 

10%); у дужках наведено значення р-критерію 

Джерело: складено автором самостійно 

Одночасно, для досліджуваного періоду не прослідковується 

взаємозв’язку між обсягами ВВП на одну особу та показником сумарної 

заборгованості. Останнє вказує на неефективне використання запозичених 

коштів та збільшення рівня заборгованості, яке не базується на врахуванні 
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динаміки ВВП. Тобто також можна стверджувати про істотні зловживання з 

державними коштами.  

З допомогою тесту Джохансена виявимо наявність коінтеграційних 

зв’язків між досліджуваними змінними. Як бачимо з таблиці 2.4 

підтверджується зв'язок між досліджуваними змінними, що вчергове 

доводить необхідність врахування таких взаємовпливів при формуванні не 

лише бюджетної політики, але й стратегії розвитку соціально-економічної 

системи загалом. 

Таблиця 2.4 

Тест Джохансена для виявлення коінтеграцйійних зв’язків між 

показниками ВВП на одну особу, обсягом та кількістю зловживань у 

бюджетній сфері, рівнем тіньової економіки, обсягом заборгованості 

держави та бюджетного дефіциту в Україні  

протягом 1996-2013 рр. 

 

Джерело: складено автором самостійно 

 

Таким чином, результати тестів Гренджера та Джохансена дозволяють 

провести наступний регресійний аналіз для визначення міцності виявленого 

зв’язку. Побудова регресійної моделі здійснена методом двокрокових 

найменших квадратів (Two-Stage Least Squares, 2SLS). Окремо було 

розглянуто систему рівнянь для регресійної оцінки чинників впливу на 

показники ВВП на одну особу, обсягу зловживань у бюджетній сфері та 

дефіциту бюджету на ВВП на одну особу (табл. 2.5). Залишки регресійних 

рівнянь перевірено на стаціонарність за допомогою тесту ADF. 

 

 

 



96 

Таблиця 2.5 

Вплив макроекономічних показників на показники ВВП на одну особу, 

обсяг зловживань у бюджетній сфері, дефіцит бюджету, та рівень 

тіньової економіки в Україні  

протягом 1996-2013 рр. 

Незалежні 

Змінні 

Залежні змінні 

tngdp _  
tbcrime_  

tbd  esh_  

Константа 

 

tbcrimeq __  

 

tdebt  

 

tmonopol  

 

tcorrup  

 

twage  

4,54 

 

-0,42 

(0,88)* 

– 

 

 

0,46 

(1,49)* 

-1,3 

(-6,31)** 

– 

6,73 

 

0,70 

(2,16)** 

– 

 

 

0,75 

(8,32)* 

0,56 

(1,73)* 

-1,4 

(-2,32)*** 

2,49 

 

0,12 

(5,64)* 

0,47 

(6,45)*** 

 

– 

 

0,41 

(3,85)** 

– 

 

7,88 

 

– 

 

0,21 

(3,71)** 

 

0,84 

(3,47)*** 

2,64 

(4,26)*** 

-2,45 

(-4,18)* 

 
Скор. R

2
 

DW 

ADF 

0,81 

1,80 

-4,7* 

0,65 

2,68 

-4,6* 

0,75 

1,56 

-6,31* 

0,84 

2,4 

-5,1* 

де: tngdp _  – ВВП країни на одну особу (грн., логарифмоване значення); 1_ tngdp  – 

лагове значення ВВП країни на одну особу (грн., логарифмоване значення); )1(c – 

константа; tbcrime_  – обсяг зловживань у бюджетній сфері (грн., логарифмоване 

значення); 
tbcrimeq __  – кількість злочинів у бюджетній сфері (одиниць, логарифмоване 

значення); esh_  – рівень тінізації економіки країни загалом (% від офіційного ВВП, 

логарифмоване значення); tdebt  – загальний обсяг заборгованості країни (грн, 

логарифмоване значення); tbd  – дефіцит бюджету (% від затвердженого бюджету, 

логарифмоване значення); tmonopol  – рівень монополізації ринку (коефіцієнт, 

логарифмоване значення); tcorrup – рівень корупції (показник Transparancy International); 

twage  – середній рівень заробітної плати (грн на одну особу). 

Джерело: складено автором самостійно 

 

Наведені у таблиці 2.5 результати багатофакторного аналізу 

засвідчують наступне. Серед чинників-стимуляторів тінізації бюджетних 

відносин слід відзначити такі показники, як кількість злочинів у бюджетній 

сфері (коефіцієнт регресії 0,7), рівень монополізації ринку (0,46) та рівень 

корупції (0,56). До дестимуляторів віднесемо рівень середньої заробітної 
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плати (-1,4). До чинників, що прямо пропорційно впливають на дефіцит 

бюджету віднесемо кількість злочинів у бюджетній сфері (0,12), показник 

загальної заборгованості держави (0,47) та рівень корупції (0,41). При цьому, 

не можна стверджувати, що показник дефіциту бюджету в Україні у 

досліджуваному періоді взаємопов’язаний з рівнем монополізації ринку чи 

рівнем середньої заробітної плати. Останнє підтверджує домінування у 

бюджетній сфері не теоретично прогнозованих економічних законів, а 

переважаюче – суб’єктивних чинників.  

Такими, що підтверджують висловлену нами вище гіпотезу, є 

результати стосовно залежної змінної рівень тінізації економіки, а саме 

прямо пропорційний вплив спостерігається відносно показників зовнішньої 

заборгованості (0,21), рівня монополізації (0,84) та корупції (2,64). При цьому 

збільшення середньої заробітної плати на 1% знижує рівень тінізації 

економіки орієнтовно на 2,45%, про що свідчать відповідні результати 

регресійного моделювання. 

Для пояснення впливу тінізації бюджетних відносин на якісний 

показник макроекономічної та соціальної стабільності (у нашому випадку 

індекс якості життя) також використано такий метод дослідження як фільтр 

Кальмана, що дозволяє провести оцінку гнучких коефіцієнтів (англ. – time 

varying parameters – TVP) (рис. 2.11). Використання фільтра Кальмана 

доречне для оцінки причинно-наслідкових зв’язків у нестабільному 

економічну середовищі, оскільки він є більш чутливим до структурних змін 

показників [97, c. 51]. Тут і далі, де використовується фільтр Кальмана, 

оцінки гнучких коефіцієнтів зроблено з оптимізаційним алгоритмом 

Марквардта. 
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Рис. 2.11. Оцінка впливу динаміки показника тінізації бюджетних 

відносин в Україні на індекс якості життя у 2006-2013 рр. (гнучкі 

коефіцієнти) 

Джерело: складено автором самостійно 

 

Як бачимо з рисунка зловживання у бюджетній сфері в Україні 

протягом 2006-2013 рр. характеризуються перманентним негативним 

впливом на індекс якості життя, який фактично є інтегральним показником 

збалансованості економічного та соціального розвитку суспільства.  

Одночасно, для подальшого виявлення чинників динаміки власне 

показника тінізації бюджетних відносин було аналогічно застосовано фільтр 

Кальмана і оцінено вплив рівня корупції на відповідну залежну змінну     

(рис. 2.12).  

Таким чином, можна стверджувати, що корумпованість суспільства є 

потужним стимулятором зловживань у бюджетній сфері, що, як показано 

вище, згодом різко погіршує економічні, соціальні та екологічні стандарти – 

у підсумку – знижується потенціал розвитку країни та спостерігається 

дисбаланс соціально-економічної системи.  
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Рис. 2.12. Оцінка впливу динаміки рівня корупції на показник тінізації 

бюджетних відносин в Україні у 2006-2013 рр. (гнучкі коефіцієнти) 

Джерело: складено автором за: [108] 

 

Нижче подано результати оцінки гнучких коефіцієнтів за допомогою 

фільтру Кальмана. Відповідно, визначено вплив циклічної динаміки 

показника якості інституційного базису (за даними Світового центру даних) 

на рівень тінізації бюджетних відносин в Україні у 2006-2013 рр. (рис.2.13). 

 

 

Рис. 2.13. Оцінка впливу циклічної динаміки показника якості 

інституційного базису (за даними Світового центру даних) на рівень тінізації 

бюджетних відносин в Україні у 2006-2013 рр. (гнучкі коефіцієнти) 

Джерело: складено автором за: [112] 
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Таким чином, формуванню стратегії та моделі соціально-

економічного розвитку України повинна передувати тотальна боротьба з 

корупцією, зловживаннями у бюджетній сфері, монополізацією ринку та 

тінізацією економіки. Причому вказані заходи повинні передбачати 

одночасне підвищення соціальних стандартів. 

У ході нашого дослідження та з використанням напрацювань інших 

науковців ми зробили спробу загальної оцінки впливу рівня тінізації 

економіки в Україні на формування доходів Зведеного бюджету. Загалом 

динаміка доходів Зведеного бюджету та рівень тінізації економіки (за даними 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) представлена на   

рис. 2.14. 

 

 

Рис. 2.14. Динаміка рівня тінізації економіки та компонент доходів 

Зведеного бюджету, % ВВП 

Джерело: складено автором за: [110] 

 

В цілому за період 2004-2011 рр. відбулось поступове зростання доходів 

Зведеного бюджету з 92,5 млрд. грн. до 398,3 млрд. грн та рівня тінізації 

економіки з 28% до 34% ВВП. Різкий ріст рівня тінізації економіки в 2009-

2010 рр. привів до спаду податкових надходжень, операцій з капіталом, 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.me.gov.ua%2F&ei=L_K7U6z3GsT8ywPOxoLYBw&usg=AFQjCNFHtYJcpxcLJpsXMs2nCqsVEadp8g&sig2=SFlm1f1xs-a6IMg7ndphdg&bvm=bv.70138588,d.bGQ
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цільових фондів, інших надходжень. Дана тенденція вказує на ухилення 

суб’єктів господарювання від сплати податків. За результатами проведеного 

аналізу спостерігається наступна тенденція: при поступовому зростанні рівня 

тінізації економіки відбувалось певне зростання доходів Зведеного бюджету 

в цілому та у розрізі його окремих компонент, а при значному рості рівня 

тінізації економіки спостерігалось різке зниження доходів Зведеного 

бюджету. Зростання рівня тінізації економіки зумовлювало зменшення 

доходів бюджету за рахунок зменшення неподаткових надходжень, податку 

на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, надходжень від 

операцій з капіталом та обсягу цільових фондів. 

Внаслідок вище зазначеного доцільно розрахувати обсяг недоотриманих 

доходів Зведеного бюджету з урахуванням рівня тінізації економіки та 

коефіцієнтів впливу на доходи бюджету за формулою 2.5: 





n

t

ittitli ITT
1

)(       (2.5) 

де liT  – недоотримані доходи Зведеного бюджету; itT  – фактичні доходи 

бюджету у розрізі його складових (податкові надходження, податок на 

прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану 

вартість, неподаткові надходження, від операцій з капіталом, обсяг цільових 

фондів); tI  – рівень тінізації економіки у t-ому році, it  – коефіцієнт впливу.  

Вплив рівня тінізації економіки на доходи бюджету у розрізі складових 

(коефіцієнт впливу оцінено на основі кореляційно-регресійного аналізу 

характеризуються наступними зв’язками. Коефіцієнт кореляції впливу на 

податкові надходження становить 0,11, на податок на додану вартість – 0,05, 

на податок на прибуток підприємств – 0,57, на податок на доходи фізичних 

осіб – 0,71, на неподаткові надходження – 0,57, на надходження від операцій 

з капіталом – 0,54, на обсяг цільових фондів – 0,58). Згідно розрахунків 

протягом періоду 2003-2011 рр. недоотримані доходи Зведеного бюджету в 

цілому становили 151,84 млрд грн, у тому числі: податкові надходження – 



102 

56,31 млрд. грн. (податок на прибуток підприємств – 55,41 млрд грн, податок 

на додану вартість – 9,63 млрд грн, податок на доходи фізичних осіб – 73,32 

млрд грн), неподаткові надходження – 83,51 млрд грн, надходження від 

операцій з капіталом – 5,86 млрд грн, обсяг цільових фондів – 6,16 млрд грн 

[98].  

Скоригований показник доходів бюджету ( riT ) матиме наступний вигляд: 





n

t

liitri TTT
1

)(      (2.6) 

У роботі розраховано фактичний та скоригований показник доходів 

Зведеного бюджету (згідно формули 2) в цілому та у розрізі складових. На 

основі методу екстраполяції здійснено прогнозування недоотриманих 

доходів Зведеного бюджету на 2012-2014 рр. (рис. 2.15).  

 

 

Рис. 2.15. Екстраполяція тренду недоотриманих доходів зведеного 

бюджету на період 2012-2014 рр., % ВВП  

Джерело: складено автором за [110] 

 

У межах даного аналізу прогнозувався ріст недоотримання податкових 

надходжень, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних 

осіб, податку на додану вартість, неподаткових надходжень, від операцій з 
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капіталом, обсяг цільових фондів. Відповідно до результатів прогнозна 

оцінка темпу приросту недоотриманих доходів Зведеного бюджету становила 

35,63 % на кінець 2014 року, що й підтверджується поточною динамікою 

аналізованих показників у 2014 р.  

Прикро, що розкрадання коштів державного бюджету, які призначені у 

тому числі на потреби армії продовжується навіть під час поточного 

збройного конфлікту на Сході України. Зокрема, у червні 2014 р. було 

розпочато низку службових перевірок в Міністерстві оборони України через 

неналежне забезпечення солдатів у зоні проведення АТО. Низку посадових 

осіб Міністерства оборони відсторонено, воєнною прокуратурою порушено 

кримінальні справи відповідно до яких окремі представники Міністерства 

оборони звинувачуються у розкраданні бюджетних коштів, призначених на 

потреби армії та висунуті звинувачення й щодо корупційних діянь. У цей же 

період Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за 

фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах 

стосовно керівництва Держпідприємства обслуговування повітряного руху 

«Украерорух», яке одночасно звинувачується й у державній зраді. 

Тінізація у бюджетній сфері негативно впливає на макроекономічні 

показники, зокрема, на ВВП. Тому, питання детінізації в цій сфері має 

загальнонаціональне значення. З метою прогнозування  впливу  детінізації  

бюджетного процесу  на динаміку ВВП України використаємо 

інструментарій нелінійного  програмування пакету Curvexpert 6.0 для 

часового ряду 2002-2014 рр. Для мінімізації статистичної похибки  в  процесі  

макроекономічних «шоків» внаслідок інфляційних чи девальваційних 

чинників у моделі розглянемо  показник  номінального ВВП України, 

виражений  у  доларах США. Результати аналізу свідчать, що залежність між 

інтегральним  показником тінізації бюджетних відносин  описується  

моделлю  Гомперца (рис. 2.16, рівняння 1). Критичним зростанням рівняння 

тінізації  бюджетних відносин можна вважати 2007 р. (коли цей  показник  

становив 44,6%). Після  цього періоду спостерігалося істотне  зростання 
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рівня тінізації бюджетних відносин  на фоні  вагомого зниження  темпів 

зростання  ВВП. 

S = 22829.24823020

r = 0.90471558

Shadow_budzhet
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Рис. 2.16. Взаємозв’язок  між номінальним ВВП України (в  дол. США) 

та рівнем тінізації бюджетних відносин (2002-2014 рр.) – модель Гомперца 

Джерело: Розраховано автором за даними Міністерства фінансів 

України, МВФ, Світового банку 

 

 ,    (1) 

де Y – обсяг  номінального ВВП  (дол. США), х – інтегральний рівень 

тінізації бюджетних відносин (%). 

Таким  чином, використовуючи  наведені  вище залежності  та з 

використанням інструментарію  сценарного  моделювання  можемо 

припустити, що у  2014 р. за  умови  реалізації:  оптимістичного сценарію  

(детінізація 100% бюджетних відносин) обсяг номінального ВВП України 

становив би на 72,9 млрд дол. США (55,3 %) більше порівняно з офіційним 

значенням у  цей період; песимістичного сценарію (детінізація 30% 

бюджетних відносин) – на 24,3 мрд дол. США (18,4 %); реалістичного 

сценарію (детінізація 50% бюджетних відносин) – на 36,4 млрд дол. США 

(27,6 %). Такий підхід дає можливість спрогнозувати, що за умови детінізації 
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бюджетного процесу за реалістичним сценарієм обсяг ВВП у 2016 р. можна 

збільшити на 35,0 млрд дол. США (27,3%) в противагу відсутності  змін у 

рівні  тінізації аналізованого показника (Табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Сценарний підхід до прогнозування  обсягу номінального ВВП за 

умови детінізації бюджетних відносин в  Україні (2002-2016 рр.) 

Рік 

Номіна

льний 

ВВП 

(млн. 

дол. 

США) 

Інтеграль

ний  

рівень  

тінізації 

бюджетн

их 

відносин,

% 

Номінальний 

ВВП (млн. дол. 

США) 

Оптимістичний 

сценарій 

(детінізація 

100% 

бюджетних 

відносин) 

Номінальний 

ВВП (млн. дол. 

США) 

Реалістичний 

сценарій 

(детінізація 

50% 

бюджетних 

відносин) 

Номінальний 

ВВП (млн. дол. 

США) 

Песимістични

й  сценарій 

(детінізація 

30% 

бюджетних 

відносин) 

2002 42393 35,1 57272,94 49832,97 47352,98 

2003 50133 37,2 68782,48 59457,74 56349,49 

2004 64883 38,1 89603,42 77243,21 73123,14 

2005 86142 41,5 121890,9 104016,5 98058,31 

2006 107753 43,8 154948,8 131350,9 123484,9 

2007 142719 44,6 206371,7 174545,3 163936,6 

2008 179992 46,4 263508,3 221750,1 207830,8 

2009 117228 48,7 174318 145773 136258 

2010 136419 50,3 205037,8 170728,4 159291,9 

2011 163160 52,7 249145,3 206152,7 191821,8 

2012 175781 58,2 278085,5 226933,3 209882,5 

2013 183310 56,9 287613,4 235461,7 218077,8 

2014 131805 55,3 204693,2 168249,1 156101,1 

2015* 129458 55,2 200918,8 165188,4 153278,3 

2016* 128364 54,6 198450,7 163407,4 151726,2 

 

Джерело: Розраховано автором за даними Міністерства фінансів України, 

МВФ, Світового банку 

Примітка: * – прогнозні дані 

 

Для визначення впливу тінізації економіки на збільшення доходів до 

державного бюджету використано дані, наведені у таблиці 2.7. і здійснено 

короткостроковий прогноз рівня тіньової економіки та оцінено його вплив на 

бюджетне зростання. 
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Таблиця 2.7. 

Динаміка макроекономічних показників  України, 2010-2016 рр. 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

(прогноз) 

Доходи 

державного 

бюджету, 

 млрд. грн 

240,6 314,6 346,1 339,2 357,0 475,9 595,2 

Валовий 

внутрішній 

продукт,  

млрд. грн 

1079,3 1299,1 1404,7 1465,2 1566,7 1493,2  1249,8 

Інтегральний 

показник 

рівня тіньової 

економіки, % 

від офіційного 

ВВП 

38 34 34 35 41 47 49 

 

На основі цих даних побудовано рівняння множинної регресії, що 

відображає залежність величини доходів державного бюджету від величини 

валового внутрішнього продукту та інтегрального показника рівня тіньової 

економіки в Україні. Дане рівняння має вигляд 

 Y=a0+a1X+a2T,                                       (1.1)              

де: 

Y – доходи державного бюджету в млн.грн.; 

X – ВВП в млн.грн. 

T – інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні, 

a0, a1, a2 – коефіцієнти, що визначаються на основі початковихх даних 

методом найменших квадратів. 

Одержано такі значення коефіцієнтів 

a0 = 104452,4839    

a1 = 0,2523    

a2 = -3540,98    
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Таким чином рівняння регресії має вигляд 

Y=104452,4839+0,2523X-3540,98T,                                       (1.2)              

Дане рівняння показує, що збільшення показника рівня тіньової 

економіки в Україні призводить до зменшення надходжень до державного 

бюджету. 

Визначимо із даного рівняння коефіцієнт еластичності показника рівня 

збільшення доходів до державного бюджету  щодо показника рівня тіньової 

економіки. Цей коефіцієнт визначається рівністю 

        
t

t

Y

T2a
El                                                     (1.3) 

де a2 – коефіцієнт рівняння регресії (a2 = -3540,98), 

Tt – рівень тінізації економіки в t-тий рік,    

Yt – надходження до державного бюджету в t-тий рік.    

Використавши дані про рівень тінізації економіки та надходження до 

державного бюджету за 2015 рік, одержимо, що коефіцієнт еластичності 

показника рівня збільшення доходів до державного бюджету  щодо 

показника рівня тіньової економіки дорівнює -3540,98*47/475939,2 =-0,35. Це 

означає, що зменшення рівня тіньової економіки на 1% при незмінному рівні 

ВВП приводить до збільшення доходів до державного бюджету на 0,35%. 

Таким чином зменшення рівня тіньової економіки від 47% до 35% приводить 

до збільшення доходів до державного бюджету навіть при незмінному рівні 

ВВП на 4,2%, тобто на 20 млрд. грн. а зменшення рівня тіньової економіки до 

15% призводить до збільшення доходів до державного бюджету  на 11,2%, 

тобто на 53,3 млрд. грн.    

Поточна ситуація підтверджує наші та експертні оцінки щодо 

погіршення фінансової стабільності держави, секвестрування реальних 

доходів бюджету внаслідок рецесії економіки України, а також військових 

дій на Сході України та збільшення впливу рівня тінізації. Доведено 

необхідність посилення заходів боротьби в Україні з тіньовою економікою за 
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наступними напрямками: посилення фінансової безпеки та моніторингу 

відмивання коштів, розроблення та щорічне коригування програм боротьби з 

тіньовою економікою, боротьба з порушенням законодавства, збільшення 

прозорості діяльності органів державної влади, удосконалення правової бази 

для боротьби з тіньовою економікою та розробка окремих підпрограм щодо 

протидії зловживань у бюджетній сфері. 

Таким чином, ми можемо дати авторське визначення поняття 

«бюджетне зростання» в умовах детінізації економіки – це збільшення 

реальних обсягів доходів та видатків бюджету за певний період часу, 

створення суб’єктам тіньової економіки відповідного інституційного 

середовища, яке сприятиме легалізації підприємницької діяльності та доходів 

фізичних осіб, протидії корупції та відмиванню бюджетних коштів, 

попередженню відтоку непродуктивного капіталу за межі країни, захисту від 

негативного впливу ендогенних та екзогенних загроз, що позитивно 

впливатиме на додаткові бюджетні надходження та економічне зростання 

національної економіки в цілому.  

 

2.3. Детінізація бюджетної сфери у системі політико-економічних 

процесів  

 

Досліджуючи детінізацію бюджетних відносин в цілому, слід 

підкреслити, що не менш важливою є проблема детінізації бюджетних 

відносин у сфері політико-економічних процесів. У цьому контексті 

необхідно зазначити в історичному (хронологічному) аспекті, що у другій 

половині 1990-х років в Україні склалася система управління, яка прирекла 

державу на постійний перерозподіл власності і, як результат – відсутність 

перспективи до інноваційного збалансованого розвитку соціально-

економічної системи. У той час (1998-1999 рр.) ситуацію в Україні можна 

охарактеризувати наступним чином – один з найнижчих ВВП на одну особу 

серед країн Європи (3,5 тис. дол. США, у той час, як середньоєвропейський 
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показник перевищував 15,0 тис. дол. США) оцінювані обсяги тінізації 

економіки – близько 60 % офіційного ВВП, обсяг нелегально вивезеного 

капіталу – 40 млрд дол. США, щорічні втрати бюджету від тіньової 

економіки – 12-15 млрд грн, до бюджету сплачуються лише орієнтовно 60% 

прямих та непрямих податків, у 1998 р. Україна одержала найвищий бал за 

рівнем корумпованості серед 97 країн світу, 1999 р. – за різними оцінками 

посіла 3-21 місце у списку найкорумпованіших держав світу [63]. Спроби 

подолати тінізацію, підвищуючи податки і посилюючи контроль за їх 

збиранням, лише погіршили ситуацію. 

З іншого боку, зростала кількість міліонерів, які нагромадили 

первинний капітал з використанням махінацій, у тому числі й у бюджетній 

сфері. Наприклад, використовуючи тіньові схеми роздержавлення майна 

країни (для прикладу, історія, що активно дискутувалася у суспільстві з 

розпродажем Чорноморського пароплавства) [78]. Проте, це один з 

небагатьох фактів, за результатами якого було відкрито кримінальне 

провадження, інші не менш шкідливі для держави залишилися у «тіні». 

Представники «нового покоління бізнесу», що виграли у цій тіньовій 

конкурентній боротьбі сформували нову «політичну та бізнес еліту» 

(олігархічні фінансово-промислові групи) України, яка впродовж усього 

терміну незалежності нашої держави фактично визначала політичну та 

економічну стратегію розвитку. Хоча з точки зору філософського 

трактування більшість представників цієї соціальної групи лише частково 

можна віднести власне до категорії еліти.  

Коротка характеристика взаємозв’язку між діяльністю згаданих 

представників бізнесу (до уваги бралися найбагатші громадяни України у 

2014 за версією журналу Forbes (Топ-100 найбагатших людей світу), 

найбагатші учасники парламентських виборів 2012 р. та найбагатші депутати 

2013 р.), їх політичною діяльністю та впливом на бюджетні відносини подана 

у Додатку З. Внаслідок активізації діяльності фінансово-промислових 
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олігархічних груп (ФПОГ) неефективність структури економіки 

посилювалася.  

Зокрема, зростала питома вага технологічно відсталих «екологічно 

брудних» виробництв у сфері добувної промисловості, енергетики, 

металургії, хімічної та деревообробної промисловості і, одночасно, – 

зменшувалася високотехнологічного виробництва і товарів широкого 

вжитку. Як наслідок – коефіцієнт залежності України від імпорту постійно 

збільшувався – у 1999 р. цей показник становив 48,0 %, а у 2013 р. на окремі 

товарні позиції він досягав близько 71,2 % у легкій промисловості, 76,9% – у 

текстильному виробництві, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра, 64,9 

% – у виробництві гумових та пластмасових виробів, 56,4 % – у хімічній та 

нафтохімічній промисловості, 52,7 % – у хімічній промисловості.  

Загалом, у промисловому виробництві відзначалася стрімка тенденція 

до зростання обсягів галузей, що виготовляють проміжну продукцію чи 

енергетичні ресурси (чорна металургія, паливна промисловість та 

електроенергетика – сировинні товарні позиції, що превалюють у експорті 

України). Натомість відзначалося дзеркальне зменшення виробництва 

продукції галузей, що виготовляють кінцеву продукцію, зокрема 

машинобудування, споживчі товари легкої та харчової промисловості. 

Ключові галузі виробництва в Україні залишилися практично не 

пов’язаними між собою. Українське машинобудування використовує менше, 

ніж 20 % продукції вітчизняної чорної металургії, менше, ніж 1 % його 

продукції спрямовується в чорну металургію, легку та харчову 

промисловість [105]. Одночасно енергоємність української економіки в 10-12 

разів вища, ніж у розвинених державах світу, Україна при, цьому імпортує 

газу майже на 25 % більше, ніж США і Великобританія разом, за 

споживанням газу на одну особу Україна вп’ятеро випереджає Японію і 

вдвічі Німеччину. У результаті цих процесів падіння ВВП з 1990 р. до 1998 р. 

становило -59,2 %, у 2012 р. цей показник теж далеко не відповідав 

відповідному значенню 1990 р. і становив – -30,5 % (Додаток Г) [106, c. 90]. 
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Іншою методикою формування потужних олігархічних фінансово-

промислових груп було штучне доведення підприємств до банкрутства, а далі 

– його викуп за мізерною (не ринковою) ціною. Обов’язковою умовою 

успішної реалізації таких тіньових схем була наближеність до 

правоохоронних органів та владних структур або безпосередня участь в 

останніх [9, c.11-13].  

 

 

Рис. 2.16. Механізм формування корупційної економіки в Україні  

Джерело: [111] 

 

Деякі з поточних олігархів і, одночасно, представників влади у різний 

період незалежності України, спираючись на підтримку влади, поєднували 

різну методику, надаючи за винагороду корупційними методами різноманітні 
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фінансові та юридичні послуги (зокрема, з доступу до офшорів), 

розширюючи свою присутність на ринках і намагаючись взяти під контроль 

монополістів із постачання електроенергії. Таким чином, в Україні 

сформувалася потужна корупційна економіка (рис. 2.16). Відтак, показник 

Глобального барометра корупції для України різко погіршився (рис. 2.17, 

табл. 2.8).  

 

Рис. 2.17. Компоненти глобального барометра корупції для України у 

2013 р.  

Джерело: складено автором за: [182] 

 

Як бачимо за твердженнями розробників індексу найгірша ситуація в 

Україні за показниками корупції у 2013 р. спостерігалася у судовій системі 

(87 зі 100 балів (максимальний показник)), міліції (84), закладах охорони 

здоров’я (77) та політичних партіях (74). Останні, які відомо, у переважній 

більшості фінансуються ФПОГ часто з метою подальшого доступу до 

політичних рішень та тіньового поділу бюджетних коштів (Додаток В).  

Причому, необхідно зазначити, що у 2013 р. незалежно від регіонів у 

населення було розуміння того, що політична корупція в Україні досягла 

небачених масштабів (Додаток Д.). Так, 89,6 % жителів західних регіонів 

України, 91,1% Центральних, 91,4% Південних та 87,4% Східних регіонів 
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України вважали, що у нашій країні поряд з побутовою корупцією існує й 

політична. На нашу думку, усвідомлення цього у поєднанні з істотними 

соціально-економічними проблемами, погіршенням ситуації у сфері свободи 

слова й призвело до масштабних заворушень по всій країні протягом 2013-

2014 рр. 

Таблиця 2.8 

Динаміка компонентів Глобального барометра корупції в Україні  

у 2005-2013 рр. 

Компоненти 

роки 

2005 2006 2007 2009 
2010 

/2011 
2013 

Політичні партії 3,9 4,2 4,1 4,4 4,0 4,1 

Парламент /законодавчі органи 

влади 
3,8 4,2 4,1 4,5 4,1 4,2 

Міліція 4,1 4,2 4,1 
 

4,3 4,4 

Судова система 4,1 4,2 4,2 4,5 4,4 4,5 

Податкові органи 3,6 3,9 4 
   

Бізнес структури 3,8 4 3,9 4,3 3,7 3,9 

Митні органи влади 4,1 na
* 

na na na na 

Заклади охорони здоров’я 4 3,9 4 na na 4,2 

Мас-медіа 3,1 3,1 3,2 3,8 3,2 3,4 

Заклади освіти 3,8 3,8 3,8 na 4,0 4 

Комунальні послуги 2,5 2,8 3,1 na na na 

Реєстрація та дозвільна система 3,3 3,4 3,4 na na na 

Армія 3 3,1 3,1 na 3,5 3,5 

Недержавні організації 3 3 3,2 na 3,2 3,2 

Релігійні організації 2,3 2,2 2,3 na 2,3 3 

Державні службовці na na na 4,5 4,1 4,3 

* – в даному році відповідний показник не оцінювався 

Джерело: складено автором за: [182] 

Загалом погодимося з експертами Центру Разумкова, що політична 

корупція (уточнення авторське, – насамперед, з боку ФПОГ) охопила всі 

гілки та інститути державної влади, місцевого самоврядування і є головною 

перепоною на шляху подальшого розвитку України, як повноцінної 

демократичної держави. Можна стверджувати, що саме політична корупція 

стала головною причиною політичних фінансово-економічних криз 2006-

2009 рр., а в ширшому контексті – не дозволила Україні використати шанс 

на здійснення радикальної внутрішньої модернізації і наближення до 

європейських стандартів у різних сферах. І навіть після «Революції гідності» 
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2014 р. продовжує поступати інформація про масштабні корупційні дії з 

боку представників різних політичних сил [206]. 

Загалом, нечесність приватизаційних процесів та інших методів 

роздержавлення, використання юридичних махінацій чи зв’язків у владі для 

встановлення контролю над високорентабельними виробництвами 

породжують у власників «піратське ставлення» одержаного майна, яке їм 

дісталося зі значними збитками для державного бюджету. Відтак, замість 

активізації вкладень в інновації, у розвиток, удосконалення, підвищення 

ефективності діяльності підприємств, – їх здебільшого визискують. Цьому 

сприяє також розуміння, що незаконність набуття власності рано чи пізно 

може бути використано як привід для її реприватизації та притягнення 

винних осіб до відповідальності. Тому, у переважній більшості, олігархи 

воліють не здійснювати довготермінові інвестиції для модернізації і розвитку 

постдержавних підприємств, а орієнтуються на короткострокові спекулятивні 

надприбутки.  

По-друге, така логіка породжує мотиви «егоїстичного» тиску на владу. 

Наприклад, зростання цін на енергоносії підштовхує власників виробництв 

не до інвестицій в енергозаощадження, а до вимог будь-що знизити тарифи 

або надати пільги «великому експортоорієнтованому бізнесу». Влада, яка 

залежна від олігархів, не може протистояти тиску, оскільки перебуває з цим 

бізнесом у безпосередній взаємозалежності. Наприклад, протягом багатьох 

років окремим підприємствам металургійної та хімічної промисловості було 

надано пільги на залізничні вантажні перевезення, які подекуди досягали 50-

80% (і як доводили окремі юристи були частиною тіньових схем) з 

відповідними збитками для бюджету України. Серед найбільших 

перевізників, що працювали з привілеями в «Укрзалізниці» були 

підприємства «Інтертранс», «Виданта», «Гефест-К», «УкрТОК», і 

«Лемтранс». Деякі з цих компаній входять в сферу інтересів донецької 

фінансово-промислової олігархічної групи [63]. 

http://tyzhden.ua/Economics/23415


115 

Нелегітимність первинного 

нагромадження капіталу  

Нехтування права 

власності  
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Споживання  замість  

заощадження та 
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Створення 

напівлегальних ПФГ, 
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фінансові операції 

Загроза соціальних збурень  Загроза стратегічному розвитку 

економіки та суспільства  

Соціально-економічні структурні деформації і кризи  

 

Тінізація бюджетних 

відносин  

По-третє, олігархізація спотворює структуру економіки, пригнічує 

ініціативу і не залишає можливостей для розвитку середнього класу 

(насамперед, малого і середнього бізнесу, який в інших країнах створює до 

60% ВВП, а головне – забезпечує нові робочі місця та ідеї для економічного 

зростання). Адже основні ресурси (і власні, і бюджетні), до яких отримують 

доступ олігархи спрямовують на заволодіння підприємствами, що швидко 

дають прибуток (передусім металургійна промисловість, хімічна 

промисловість, банківська система тощо), та їх обслуговування (рис. 2.18). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.18. Взаємозвʼязок між тіньовими політичними процесами, 

тінізацією бюджетної сфери та соціально-економічними структурними 

деформаціями. Джерело: [138] 

Одночасно, ці ФПОГ не дають можливості на чесних засадах 

розвинути й інші галузі промисловості, впливаючи на умови 

приватизаційних конкурсів, на визначення правил гри в економіці загалом, 

вони роблять конкуренцію заздалегідь невигідною. Прикладом може 

слугувати – «мала приватизація», яка проводилася у 1995 р. За рік 90 % 

малих і середніх підприємств змінили форму власності з державної чи 
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комунальної на приватну, понад 3/4 з них збільшили обсяги реалізації, 

розширили коло клієнтів і створили нові робочі місця. Однак, одночасно, 

вони ж потрапили під тиск податкових органів влади, задля фінансування 

дефіциту бюджету, який утворювався за рахунок підприємців бюджетних 

дірок, які виникли внаслідок неефективного управління і неспроможності 

влади спрямовувати в державну скарбницю кошти олігархів. До сьогодні 

умови ведення бізнесу в Україні залишаються одними з найгірших у Європі 

(за визначенням багатьох міжнародних інституцій) із відповідними 

наслідками для створення робочих місць, розвитку економіки й добробуту 

людей (Додаток Е). Станом на 2014 р. Україна займала 112 позицію серед 

країн світу за показником легкістю ведення бізнесу [220]. 

Ситуацію не змінило навіть запровадження у 1998 р. спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності. Хоча у той час вона значно 

поліпшила становище дрібних підприємців, уся економічна система 

(структура попиту, доступ до кредитів, поведінка контролюючих органів), 

уже спотворена впливом олігархів, була не здатна використати потенціал та 

енергію вільного підприємництва. За даними опитування Українсько-

американського центру стратегічних досліджень у 1998 р. в Україні реальна 

влада належала кримінальним структурам і мафії (48,5 %), приватному 

капіталу (37,2 %), Президентові (16,4 %), Уряду (11,4 %), Верховній раді (9,2 

%), місцевим органам влади (10,%) [15, с. 156]. 

У 2013 р. відбулися кардинальні зміни, але лише в частині переходу 

великої частки кримінальної власності у власність політиків, наближених до 

тодішнього Президента України. Стало також відомо, що бізнес-структури,  

які концентрувалися довкола найближчого оточення екс Президента В. 

Януковича легалізували і привласнили злочинним шляхом більше 9 млрд.  

дол. США. державних коштів (це лише ті кошти, щодо яких відкриті 

кримінальні провадження). Державна служба фінансового моніторингу 

стверджує, що сума нелегально вилучених з державного бюджету коштів 

становить близько 77, 2 млрд. грн., а НБУ, МВС та СБУ розкрили 14 «банків-
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смітників», через які було відмито 140 млрд. грн. Але експерти наполягають, 

що сума награбованого «сім’єю» Януковича в українців перевищує офіційну 

як мінімум удвічі [94]. 

Роздрібненість парламентських фракцій породжує непослідовність і 

нестабільність законодавства, притаманні українській політиці. Це, своєю 

чергою, створює передумови для лобіювання інтересів окремих олігархів і 

відсутність необхідності для формування стратегічної моделі соціально-

економічного збалансованого розвитку.  

Загалом протягом останніх років ФПОГ взяли під контроль всю 

систему державної та місцевої влади, силові структури, суди. 

Адміністративний ресурс постійно використовується ними для збагачення 

та збереження своїх статків. Крім того, вони стали активними учасниками 

виборчого процесу і використовують адмінресурс для забезпечення своєї 

перемоги на виборах шляхом: залякування людей та активістів, що 

працюють на їхніх опонентів; силового тиску на бізнесменів та керівників 

підприємств, особливо бюджетних установ; примусу представників 

бюджетної сфери (вчителів, медиків, працівників сільських рад) до вступу у 

партію влади та примус за неї голосувати; безпосередня участь чиновників 

та працівників силових структур у забезпеченні агітаційних та виборчих 

заходів кандидатів від влади; безпосередня участь чиновників та 

працівників силових структур у забезпеченні нечесного підрахунку голосів 

та фальшуванні протоколів; створення перепон своїм опонентам для 

проведення виборчої кампанії тощо. 

Маючи на меті зберегти свої позиції при владі олігархи створили 

систему тотального обману людей. А під час попередніх парламентських 

виборів система обману людей була задіяна ще більше. Обманливі методи 

пропаганди були доведені до максимуму. Найбільш застосовуваними 

формами обману виборців були наступні: блокада правдивої інформації 

через різке подорожчання реклами та створення перешкод для 

висловлювання опозиційної точки зору; запуск «чорних» технологій проти 



118 

опонентів за допомогою ЗМІ; поширення завідомо неправдивих чуток 

особистого характеру проти опонентів та завідомо неправдивої інформації; 

відволікання уваги виборців від головних тем на теми другорядні 

(наприклад, мова, НАТО); створення публічного конфлікту серед своїх 

опонентів та підігрівання його в ЗМІ; надання слова в ЗМІ тільки своїм 

проплаченим «прибічникам»; поширення неправдивої інформації про свої 

успіхи; викривлення статистичних даних. Фактом є те, що значна частина 

виборців піддалась цьому і проголосували під дією цієї пропаганди за 

представників ФПОГ [32].  

Для теоретичного обґрунтування викладених вище тверджень наведемо 

логіку впливу ФПОГ, що самі або через посередників присутні у владі, на 

тінізацію бюджетних відносин з використанням інструментарію статистично-

динамічного моделювання. У цьому контексті існуючі відхилення 

статистичних розрахунків можна віднести до тіньової економіки (у нашому 

випадку тінізації бюджетних відносин (рівняння 2.5). 

(2.5) 

де – ВВП фактичний, грн;  – ВВП плановий, грн;  – ВВП 

реалістичний, грн.;  – ВВП теоретичний, грн.;  – ВВП на основі 

статистичних оцінок, грн.;  – ВВП; BD – тінізація бюджетних відносин 

(наприклад, з використанням тиску ФПОГ на владні структури), грн;  – 

вплив фінансово-промислових олігархічних груп, фіктивна змінна. 

З математичної точки зору, асиметрія інформації (породжена 

тінізацією) дозволяє враховувати не тільки «нерівновагу розуміння» як 

похибки в статистичних розрахунках, а й саму логіку аналізу створюваних 

методологій розрахунку. Іншими словами, можливо вводити похибки 

логічного аналізу в якості самих параметрів. Детальніше процес 

моделювання взаємодії держави та населення через призму тінізації 

бюджетного процесу подано у Додатку В.  
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Час, t 

t1 t2 t3 t4 

ВВП,Y 

Yʹперегр 

Yперегр 

Yреал 

Yохолод

ж 

Бюджетно-податкова політика 
під впливом  ФПОГ 

 

E перегр 

E рівн 

E 

охолодж 
 

Грошово-кредитна політика 
під впливом ФПОГ 

Mперегр<Mреал<Mохолод

ж 

Qперегр>Qреал>Qохолодж 

Yʹперег Yперегр 

 

Еперегр – точка перегріву 
Ерівн – точка рівноваги 
Еохолодж – точка 
охолодження 
 реальна динаміка ВВП 

гіпотетичний тренд  
 –          надлишкова маса 

t1 –  фаза  кризи t2 –  фаза  депресії t3 –  фаза  пожвавлення t4 –  фаза  підйому 

У цьому контексті видаються доступними завдання такого роду, як 

довести існування тіньової економіки в межах: кейнсіанської та 

неокейнсіанської; класичної та неокласичної економічних теорій. 

Застосування даної логіки аналізу дозволяє отримати: найбільш яскравий 

доказ практично всіх відомих методик оцінки параметрів тіньової економіки; 

докази можливості об’єднання зазначених економічних теорій. Графічна 

ілюстрація вказаного відображена на рис. 2.19. 

 

Рис. 2.19. Взаємозв’язок політичної діяльності фінансово-промислових 

олігархічних груп та тінізації бюджетних відносин  

Джерело: складено автором за: [201] 

 

З рисунка 2.19.  видно, що загальнотеоретичні висновки такі: грошово-

кредитна політика (класична теорія і монетаризм) ефективна в умовах 

«Крайнього спаду» (перенасичення економіки грішми), а бюджетно-

податкова (теорія Дж. М. Кейнса) – в умовах «крайнього зростання» 
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(перевиробництва); штучне втручання в економічні процеси, виражене у 

вигляді державного регулювання, необхідне (але не у вигляді діяльності 

фінансово-промислових олігархічних груп); будь-яке таке втручання вимагає 

попереднього аналізу, на якій відстані від точки рівноваги перебуває 

економіка; залежно від віддаленості економіки від точки рівноваги 

визначаються інструменти регулювання – товарообіг чи грошова маса.  

Необхідно також звернути увагу на закони зворотної логіки. З 

протилежної позиції наші висновки звучать таким чином. Для підриву 

економіки можливі, мінімум, три «ефективні» загальнотеоретичні варіанти:  

(1) або надати економічним процесам, розвиватися в природних умовах 

(уповання на «невидиму руку А. Сміта», принципи вільної конкуренції та 

«інші рівні умови»);  

(2) або державне регулювання з діями наступного характеру:  

а) при циклічному спаді економіки регулювати більшою мірою 

показники товарообігу; 

б) при циклічному підйомі – показники грошової маси.  

(3) або дозволяти розвиватися ефектам впливу фінансово-промислових 

олігархічних груп:  

а) тіньової грошової маси при циклічному спаді;  

б) тіньовому товарообігу при циклічному підйомі.  

Переходячи від математичних категорій до мови економічної теорії, 

слід також відзначити існуючі тенденції: зростання вартості витрат у всьому 

світі та паралельне йому зростання масштабів тіньової економіки в усьому 

світі [204].  

Отже, доцільним є розгляд самої «тіньової економіки», як 

специфічного товару міжнародного рівня. Тобто, очевидна залежність 

конкурентоспроможності країни від масштабів її тіньової економіки. 

Зауважимо, що на рівень тінізації бюджетних відносин в Україні 

впливають не лише дії внутрішньополітичних чинників (значна кількість 

політичних партій, тісне тіньове «зрощення» влади і бізнесу, діяльність 
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ФПОГ, активне використання офшорних юрисдикцій в умовах бездіяльності 

ВРУ, низький рівень вірогідності покарання за злочини у бюджетній сфері, 

недостатній рівень патріотизму та відсутність національної ідеї, ін.), але й 

зовнішніх (нечіткість геополітичного вектора, непрозорість процесу імпорту 

енергоносіїв в Україну, непрозорість процесу транзиту енергоносіїв через 

територію України, проблема «егоїзму» зовнішніх партнерів, 

диспаритетність відносин із зовнішніми партнерами, загроза зовнішньої 

агресії) (рис. 2.20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 2.20. Взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього середовища 

впливу політичних чинників на процес тінізації бюджетних відносин в 

Україні 

Джерело: складено автором за: [66] 
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відносин та його взємопов’язаності з політичними циклами є відображена на 

рис. 2.21 динаміка обсягу та рівня бюджетного дефіциту, а також 

співвідношення цих показників з політичними циклами в Україні. Останній 

показник вказує на періоди проведення виборчих кампаній (до Верховної 

Ради України чи Президента України). Як бачимо, ці показники тісно 

корелюють між собою. 

 

 

Рис. 2.21. Взаємозв’язок між політичними циклами та динамікою рівня 

і обсягу дефіциту бюджету у 2003-2018 рр. в Україні (2014-2018 рр. – 

прогнозні дані)  

Джерело: складено автором за: [66] 

 

Поглиблення бюджетного дефіциту тісно пов’язане з періодами 

проведення виборчих кампаній в Україні – істотне збільшення дефіциту 

відбувається зразу перед проведенням виборів і в рік безпосередньої події 

спостерігається надмірне погіршення (а саме у 2002, 2004, 2006-2007, 2010, 

2012, 2014 рр.). Таким чином, підтверджується теза про те, що політичний 

процес безпосередньо пов’язаний не лише об’єктивно з проблемою 
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бюджетного дефіциту, але й існує ціла низка суб’єктивних факторів, що 

негативно позначаються на бюджеті країни, зокрема істотні обсяги тінізації 

бюджетних відносин. 

Додатково побудуємо модель залежності показника впливу політичної 

компоненти діяльності ФПОГ та інтегрального показника тінізації 

бюджетних відносин, що містить показник злочинності у бюджетній сфері, 

дефіцит бюджету та рівень тінізації (рис. 2.22). 
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Рис. 2.22. Нелінійна модель (поліном 3 ступеня) взаємозв’язку 

показника політичної компоненти діяльності ФПОГ та інтегрального 

показника тінізації бюджетних відносин 

Джерело: складено автором самостійно 

 

Формалізація моделі подана у рівнянні 2.6. 

.    (2.6) 

Тобто можемо зробити висновок про те, що у перші періоди активної 

політичної діяльності ФПОГ навіть дещо зменшують рівень тінізації 

бюджетних відносин (очевидно йдеться про популістські заходи з метою 

завоювання певного позитивного іміджу у суспільстві), проте у 

довгостроковій перспективі їх діяльність призводить до різко негативної 

тенденції, а саме збільшення рівня тінізації у бюджетній сфері. 
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Підтвердженням цього є також те, що на 22 році незалежності у 2012-2013 

рр. наша держава займала 54 місце за показником прозорості бюджетного 

процесу (Міжнародного бюджетного партнерства – англ. – International 

Budjet Partnership) серед країн світу, у 2008 р. – знаходилася на 52 позиції 

(Додаток Є). У цьому контексті доцільно навести окремі компоненти 

прозорості бюджетного процесу в Україні (рис 2.23). 

 

 

Рис. 2.23. Факт збільшення інформації, що надається урядом України 

щодо восьми основних звітів щодо бюджету в Україні у 2012-2013 рр. (за 

100 бальною шкалою) 

Джерело: складено автором за: [28] 

 

Додатково проведемо також дослідження з використанням 

інструментарію багатофакторної регресії, де за залежну змінну було взято 

інтегральний показник тінізації бюджетних відносин, а незалежними 

змінними виступали макроекономічні показники України, рівень корупції та 

політичний чинник (у формі фіктивної змінної) (табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9  

Чинники тінізації бюджетних відносин в Україні 1996-2013 рр. 
 

Незалежна змінна Коефіцієнт регресії 

„Вільний» член рівняння  С1=0,12* 

(1,03) 

Частка прямих податків та відрахувань на соціальне 

страхування у відношенні до ВВП 

С2=0,02** 

(3,01) 

Частка непрямих податків і митних платежів у доходах 

бюджету (%) 

С3=0,10* 

(3,12) 

Надмірне державне регулювання (розраховане на основі 

„індексу економічної свободи») 

С4=0,39* 

(5,97) 

Рівень безробіття (% загальної численності населення 

працездатного віку) 

С5=0,09** 

(4,19) 

Обсяг ВВП на одну особу (у дол. США) С6=-0,04** 

(-2,86) 

Рівень корупції  С7=0,45*** 

Політичний чинник (фіктивна змінна) С8=0,47** 

(2,60) 

Індикативні змінні 

Рівень зайнятості (% загальної численності населення 

працездатного віку) 

С8=-0,02** 

(-4,43) 

Темпи зміни обсягу готівки в обігу на одну особу С10=0,51** 

(4,20) 

Показники статистичної значущості R=0,859; R
2
=0,830; DW=1,67 

Примітка: (*), (**), (***) – Т-статистика Ст’юдента вказує на статистичну прийнятність рівняння 

відповідно на рівні 90%, 95%, 99%. 

Джерело: складено автором самостійно 

 

Результати статистично значущого моделювання (коефіцієнт кореляції 

дорівнює 0,859; скорегований коефіцієнт детермінації становить 0,830, 

коефіцієнт Дарбіна-Уотсона дорівнює 1,67) вказують на те, що у нашій 

державі рівень тінізації бюджетних відносин не так залежить від якості 

макроекономічного управління (відповідно до теорії та практики розвинених 

країн), а насамперед, від суб’єктивних чинників, що безпосередньо пов’язані 

з політичними процесами. Зокрема коефіцієнти регресії при 

макроекономічних незалежних змінних є надзвичайно малими і становлять: 

частка прямих податків та відрахувань на соціальне страхування у 

відношенні до ВВП (0,02), частка непрямих податків і митних платежів у 

доходах бюджету (0,10), рівень безробіття (0,09), обсяг ВВП на одну особу 

(0,04), рівень зайнятості (-0,02). 

При цьому показники регресії при незалежних змінних надмірне 

державне регулювання (розраховане на основі „Індексу економічної 
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свободи») складає (0,38)*, рівень корупції (0,45)***, політичний чинник 

(фіктивна змінна) (0,47)**, темпи зміни обсягу готівки в обігу на одну особу 

(0,51)**. Останній чинник можна вважати суб’єктивно-об’єктивним, оскільки 

фактично від суб’єктивної тактики голови Національного банку України, 

який призначається за погодження з Президентом України залежить обсяг 

готівкових коштів в обігу, які безпосередньо створюють базис тіньової 

економіки. 

Істотною проблемою для тінізації бюджетних відносин є також 

розподіл бюджетних коштів між областями, представники яких часто 

лобіюють не так інтереси громади як власні бізнес цілі. Підтвердженням 

цього є факт, що наприклад, Асоціація міст України назвала «неадекватним» 

розподіл коштів на розвиток регіонів у бюджеті країни на 2013-й р. 

Занепокоєння викликали явні преференції східним областям. 

Проаналізувавши бюджет 2013 р. експерти згаданої організації 

повідомили, що держава майже утричі скоротила фінансування на соціально-

економічний розвиток територій. У 2013 р. передбачалося, що на вирішення 

своїх проблем регіони отримають з держфонду лише 1,3 млрд. грн. До того 

ж, гроші дістануться лише «вибраним» областям. За інформацією Асоціації 

половину закладених коштів передбачено для Донбасу: 30% (400,6 млн грн) 

отримала Донецька область, 16,3% (218 млн грн) Луганська, ще 10% (140 

млн грн) було закладено на три райони Житомирської області (виборчий 

округ екс-спікера Верховної Ради В. Литвина). На м. Київ передбачалося 

лише 11 млн, на Волинь – 9 млн грн. Ще менше отримали Івано-Франківська 

– 8 млн, Чернівецька і Хмельницька – по 5 млн грн, решта областей – не 

більше двох млн грн. 

Фактично не було передбачено фінансування для Закарпатської, 

Тернопільської, Черкаської, Херсонської, Полтавської і Миколаївської 

областей. Як стверджували представники Асоціації, не було надано жодної 

підтримки депресивним територіям, які потребують особливої уваги влади. 

Рівно ж як і малі міста України теж не одержали соціально-економічної 
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допомоги в межах Державної цільової програми на 2011-2015 рр. В Асоціації 

заявляють, що держбюджет 2013 р. ухвалили без врахування думок органів 

місцевого самоврядування та без відповідного наукового обґрунтування. 

Для перевірки гіпотези щодо істотного впливу політичного фактору на 

процес тінізації процесу бюджетного фінансування регіонів проведемо аналіз 

методом огортаючи даних (рис. 2.24). який у нашому випадку передбачає 

можливість аналізу «ефективності» діяльності політичних сил з метою 

тінізації бюджетного процесу на користь регіонів, які вони представляють. 

 

Рис. 2.24. Визначення впливу політичного чинника на рівень тінізації 

бюджетних відносин в регіонах України у 2013 р. (інструментарій методу 

огортаючих даних) 

Джерело: розраховано автором за [79] 

 

Як видно з рисунку 2.24 найактивніше до підвищення рівня тінізації 

бюджетного процесу призводили дії представників Луганської, Донецької та 

Харківської областей (коефіцієнт одиниця). Найнижчий коефіцієнт 

«ефективності» відповідного процесу притаманний таким областям, як 
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Кіровоградська (0,04), Черкаська (0,09), Тернопільська (0,12) та Волинська 

(0,14). 

Підсумовуючи зауважимо, що існування в Україні протягом років 

незалежності фактично моделі «дикого олігархічного капіталізму» призвело 

до глибокої соціально-політичної кризи, яка переросла у кризу влади та, як 

наслідок – у «Революцію гідності 2014 р.» з відповідними наслідками для 

політичної, фінансової, соціально-економічної та геополітичної системи.  

Основні риси, що характеризують модель «дикого олігархічного 

капіталізму» в Україні, наступні:  

− гальмування економічних перетворень, панування «політичного 

бізнесу», високий рівень корупції в державі та посилення «тіньового 

сектору» економіки; 

− тіньове формування та перерозподіл державного бюджету з різко 

негативними наслідками для суспільства, зокрема фактичний розвал 

оборонної, соціальної та правоохоронної систем; 

− глибоке соціальне розшарування на «більшість» дуже бідних та 

«меншість» дуже багатих, соціальна кволість «середнього класу»;  

− розгортання кризи інфраструктури – як на рівні стратегічних 

комунікацій та економічних об’єктів, так і на рівні комунального 

господарства, житлового комплексу, систем життєзабезпечення тощо; 

− величезний розрив, що утворився між владою та суспільством, 

політикою та пересічними громадянами;  

− відсутність консенсусу та діалогу на рівні політичної еліти; 

− політична неструктурованість представницьких органів влади – 

парламенту та органів самоврядування, де відсутній механізм політичної 

відповідальності за діяльність виконавчої влади; 

− нестабільність у стосунках владних інституцій – Уряд – Нацбанк, 

Верховна Рада – Уряд, Президент – Уряд, Президент – Верховна Рада; 

− низький рівень довіри до української влади з боку західних 

партнерів. 
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−  

Висновки до другого розділу 

 

1. Вагоме місце в структурі економічних злочинів в Україні займають 

правопорушення, пов’язані зі зловживаннями у бюджетній сфері. 

Розкрадання і нецільове використання бюджетних коштів пояснюються 

неналежним контролем за їх рухом, а також невжиттям превентивних заходів 

щодо своєчасного припинення їх незаконного вилучення в держави при 

сприянні окремих посадових осіб. 

2. Лише протягом 2013 р. на 95,5 % перевірених Держфінінспекцією 

суб’єктів господарювання на предмет тінізації бюджетних відносин 

встановлено порушень, що призвели до втрат на загальну суму майже 3,7 

млрд грн. Зокрема, внаслідок неправомірних дій окремих керівників, 

реалізації товарів, робіт, послуг за заниженими цінами, безоплатного надання 

в оренду природних і матеріальних ресурсів тощо бюджетами усіх рівнів, 

бюджетними установами та організаціями, підприємствами, втрачена 

можливість отримати належні їм доходи в сумі майже 1,3 млрд грн, у тому 

числі бюджетами – понад 453,1 млн грн. 

3. Злочинність у бюджетній сфері останніми роками набула якісно 

інших параметрів, починаючи від масштабних обсягів зловживань і тінізації, 

завершуючи суб’єктами тіньових відносин, до кола яких входять 

представники державної  влади. Саме тому протидія тінізації бюджетних 

відносин вимагає проведення поліпредметних досліджень, розробки стратегії 

протидії у співпраці із зарубіжними партнерами, насамперед з метою 

використання їх позитивного досвіду у боротьбі з цим загрозливим для 

національної безпеки явищем. 

4. Застосування теоретико-аналітичних та економетричних оцінок дало 

можливість узагальнення основних причин, які гальмують процес детінізації 

бюджетних відносин в Україні, до яких відносимо: міцний взаємозв’язок між 

представниками влади та бізнесом; системні вади фінансово-бюджетної 
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політики (чинна податкова система фактично зосереджена на максимальному 

залученні надходжень до бюджету, без урахування можливих негативних 

наслідків надмірного фіскального тиску на суб’єктів господарювання та 

громадян); відсутність повноцінного ринкового середовища (уповільнення 

інституційних, структурних та економічних змін, недосконалість ринкових 

механізмів призводять до неузгодженості державної економічної політики з 

інтересами суб’єктів господарювання, які змушені самостійно розробляти 

неформальні механізми взаємної співпраці); високий рівень корупції та 

недостатня компетентність державних службовців (корупція є одним з 

головних чинників, який впливає на розвиток України та залишається одним 

з найбільших перепон на шляху її інтеграції до світового співтовариства); 

нестабільність інвестиційного та підприємницького клімату; непрозорість 

політичного середовище тощо.  

5. В України простежується циклічність процесу тінізації бюджетних 

відносин та його взаємопов’язаність з політичними циклами та рівнем 

бюджетного дефіциту. А саме поглиблення бюджетного дефіциту тісно 

пов’язане з періодами проведення виборчих кампаній в Україні – істотне 

збільшення дефіциту завжди відбувається перед проведенням виборів і в рік 

безпосередньої події спостерігається надмірне погіршення. 

6. Результати статистично значущого моделювання вказують на те, що 

в Україні рівень тінізації бюджетних відносин не так залежить від якості 

макроекономічного управління (відповідно до теорії та практики розвинених 

країн), а насамперед, від суб’єктивних чинників, що безпосередньо пов’язані 

з політичними процесами. Зокрема коефіцієнти регресії при 

макроекономічних незалежних змінних є надзвичайно малими і становлять: 

частка прямих податків та відрахувань на соціальне страхування у 

відношенні до ВВП (0,02), частка непрямих податків і митних платежів у 

доходах бюджету (0,10), рівень безробіття (0,09), обсяг ВВП на одну особу 

(0,04), рівень зайнятості (-0,02). 
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Основні положення даного розділу опубліковані автором у працях [154, 

156, 158, 160, 167, 168, 169, 170]. 
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РОЗДІЛ 3  

УДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМІВ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЮДЖЕТНОГО 

ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ 

 

3.1. Імплементація зарубіжного досвіду детінізації фінансово-

економічних відносин 

 

Досвід країн Європейського Союзу засвідчує, що важливим чинником 

детінізації фінансово-економічних відносин в сфері оподаткування є 

створення мотиваційного механізму до сплати податків. Так, за умови сплати 

податків, європейський підприємець впевнений у належній підтримці з боку 

держави шляхом отримання спеціальних державних субсидій, державного 

кредиту на розвиток бізнесу, розробку та впровадження нових технологій 

тощо.  

Існують також чинники, що стримують розширення масштабів 

тіньових фінансово-економічних відносин, зокрема, неформальні культурні 

традиції (наприклад, протестантська етика за Максом Вебером). З даної 

точки зору для мінімізації тіньової економіки необхідно, щоб суб’єкти 

господарювання розглядали підприємництво як чесну «гру за правилами» 

[59]. Для цього необхідно у стратегічному плані створити сприятливе 

правове поле для ведення бізнесу, а тактичні заходи мають включати 

пропагування чесного підприємництва й невідворотне покарання за 

недотримання нормативно-правових документів. 

Так, зокрема, результати опитування населення в 15 країнах Євросоюзу 

в межах проекту «Євробарометр» у жовтні – листопаді 2002 р. засвідчили, 

що 76 % населення відчуває занепокоєність організованою злочинністю. Ця 

проблема є другою (перша – міжнародний тероризм) з десяти проблем, що 

можуть спричинити тяжкий ефект для світу [228]. 
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Тому, на міжнародному рівні було створено декілька організацій, які 

займаються боротьбою з розповсюдженням тіньової економіки та 

легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, у світовому масштабі, а 

саме: - 

1. The Financial Action Task Force (FATF) – Група з розробки 

фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів. 

2. Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) – Карибська 

спеціальна комісія з фінансової діяльності (КСКФД). 

3. Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of 

Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism 

(MONEYVAL) – Спеціальний Комітет експертів Ради Європи 

з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням 

коштів та фінансуванням тероризму. 

4. Eurasian Group (EAG) – Євразійська група з протидії 

легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму 

(ЄАГ) та інші [228]. 

Головною міжнародною організацією в сфері боротьби з тіньовими 

потоками капіталів є Група з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей (FATF), яка була створена у 1989 році на зустрічі 

керівників країн Великої сімки в Парижі як реакція світового співтовариства 

на активізацію тіньових процесів у світі. На даний час членами FATF є 34 

країни світу, в тому числі, США, Німеччина, Франція, Велика Британія, 

Китай, Японія, Канада, Швеція та інші високорозвинені країни світу, а також 

2 регіональні організації – Європейська комісія та Рада співробітництва країн 

Перської затоки. Головним завданням FATF є боротьба з відмиванням 

грошей шляхом поширення міжнародних стандартів запобігання, виявлення і 

притягнення до відповідальності за виявленні факти легалізації коштів, 

здобутих злочинним шляхом. Для цього FATF здійснює аналіз тенденцій і 

методів відмивання грошей, на основі чого розповсюджує інформацію щодо 

заходів боротьби з легалізацією брудних грошей спираючись на 40 
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рекомендацій, розроблених спеціалістами FATF ще в 1990 році, які постійно 

адаптують до сучасних умов соціально-економічного розвитку суспільства 

[44]. 

Розуміючи міжнародний негативний аспект для країн, які відкрито 

ігнорують вказівки FATF із запобігання легалізації незаконно нажитих 

коштів, до даного процесу приєднуються все більше держав. Так, Карибська 

група FATF (англ. – Caribbean Financial Action Task Force – CFATF [65]) є 

організацією держав і територій Карибського басейну, які прийшли до угоди 

із вживання спільних заходів для боротьби з відмиванням грошей. Карибська 

група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей була 

створена в результаті двох нарад, які відбулися в Арубі і Ямайці на початку 

1990-х роках. На нараді в Арубів травні 1990 р. країни Карибського регіону 

розробили дев’ятнадцять рекомендацій, так звані «Арубські рекомендації», 

спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей з урахуванням регіональних 

особливостей і які доповнювали всесвітні стандарти, що містяться в 40 

рекомендаціях FATF.  

Співпрацюючи з FATF боротьбу з тіньовими капіталами в 

Європейському регіоні здійснює Спеціальний Комітет експертів Ради Європи 

з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та 

фінансуванням тероризму (MONEYVAL), в Євразійському – Євразійська 

група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму 

(EAG), а також діють регіональні групи FATF у Азії, Африці та Південній 

Америці. В межах своїх повноважень надання інформації про тіньові потоки 

капіталів та її аналіз здійснюють також такі міжнародні інституції як 

Світовий банк, Європейський центральний банк, Європейський банк 

реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд, Організація 

економічного співробітництва та розвитку, Інтерпол та інші. Експертами 

міжнародних організацій розроблені та використовуються стандарти 

боротьби з відмиванням грошей та нормативно-правові акти для ефективної 

протидії поширенню тіньової економіки, що представлені в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Міжнародні нормативно-правові акти та стандарти в сфері боротьби з 

тіньовою економікою  

 

№ з/п Назва документа 
Рік 

прийняття 

Організація-

розробник 
Основні положення 

1 2 3 4 5 

Міжнародні стандарти / рекомендації (рекомендаційного характеру, не обов’язкові до 

виконання) 

1 The FATF 

Recommendations  

(40 + 9) 

1990 р. FATF Визначені базові принципи 

запобігання, виявлення і 

притягнення до відповідальності 

за відмивання грошей.  

2 19 рекомендацій 

Аруби 

1991 р. CFATF Визначено перелік органів, які 

проводять боротьбу з 

відмиванням грошей та інших 

фінансових установ, які повинні 

спеціалізуватися на проведенні 

слідства, конфіскації незаконних 

капіталів, отриманні та аналізі 

інформації. 

 Встановлено перелік злочинів, 

зокрема, таких як відмивання 

грошей, незаконні фінансові 

операції, корупція тощо. 

3 Вольфсберзькі 

принципи боротьби з 

відмиванням грошей 

2000 р. 11 

найбільших 

банків світу 

(США, 

Швейцарії, 

Німеччини, 

Франції, 

Англії, 

Іспанії, 

Нідерландів) 

Банки у своїй діяльності мають 

орієнтуватися на правило «знай 

свого клієнта», тобто працювати 

лише з тими клієнтами, які 

отримують законні доходи. 

Міжнародним банкам 

забороняється вести справи з 

«банками-оболонками» (тими, які 

не мають фізичної присутності на 

території своєї реєстрації).  

4 Стандарти «Належне 

ставлення банків до 

своїх клієнтів» 

2001 р. Базельський 

комітет 

банківського 

нагляду 

Розроблені рекомендації щодо 

проведення ідентифікації клієнта, 

відмови від практики ведення 

анонімних рахунків та 

співробітництво банків з 

правоохоронними організаціями. 



136 

№ з/п Назва документа 
Рік 

прийняття 

Організація-

розробник 
Основні положення 

1 2 3 4 5 

Міжнародні нормативно-правові акти 

5 Віденська конвенція 

ООН «Про боротьбу з 

незаконним обігом 

наркотичних і психо-

тропних речовин» 

1988 р. ООН Легалізація доходів, отриманих від 

незаконного обігу наркотичних 

засобів, вважається міжнародним 

злочином 

6 Страсбурзька кон-

венція Ради Європи 

«Про відмивання, 

пошук, арешт та 

конфіскацію 

доходів, одержаних 

злочинним шляхом» 

1991 р. Рада Європи До злочинних дій із відмиванням 

брудних доходів належать не 

лише ті, що стосуються 

незаконної торгівлі наркотиками, 

але й ті, що пов’язані з будь-якою 

іншою нелегальною діяльністю. 

7 Директива Ради 

Європи «Про за-

побігання вико-

ристанню фінан-

сової системи з 

метою відмивання 

грошей» 

1991 р. Рада Європи Спрямована на боротьбу проти 

легалізації злочинних доходів у 

фінансовій системі. Зокрема, в ній 

рекомендується фінансово-

кредитним установам іденти-

фікувати своїх клієнтів при 

здійсненні фінансових операцій. 

8 Резолюція Гене-

ральної Асамблеї 

ООН «Боротьба з 

відмиванням 

грошей» 

1998 р. ООН Рекомендує усім державам 

застосовувати положення щодо 

боротьби з відмиванням грошей 

відповідно до національного 

законодавства. 

9 Конвенція ООН 

проти транснаціо-

нальної організо-

ваної злочинності 

2000 р. ООН Передбачає встановлення 

внутрішнього режиму 

регулювання і нагляду за банками 

та іншими фінансовими 

установами з метою недопущення 

відмивання грошей. Йдеться про 

необхідність ідентифікації 

клієнта, ведення звітності, 

надання інформації про підозрілі 

операції та співробітництво і 

обмін інформацією як на 

національному, так і на 

міжнародному рівнях. 

Джерело: складено автором самостійно 
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Боротьба з поширенням тіньової економіки на міжнародному рівні 

визнана малоефективною без участі в ній кожної окремо взятої країни. Тому 

після прийняття міжнародних нормативно-правових актів у сфері боротьби з 

тіньовою економікою країни-члени Європейського Союзу, FATF, CFATF та 

інших міжнародних організацій, що були розробниками даних документів, на 

базі міжнародних стандартів розробили власні системи боротьби з тіньовою 

економікою на національному рівні з урахуванням головних причин її 

виникнення, особливостей прояву та основних чинників поширення. Так, 

наприклад, у США нині чинними є декілька законодавчих актів, які 

спрямовані на протидію злочинній діяльності, зокрема: «Про всебічний 

контроль злочинності» (1984 р.), «Про контроль за відмиванням грошей» 

(1986 р.), «Про боротьбу з вживанням наркотиків» (1988 р.), «Про боротьбу з 

відмиванням грошей» (1992 р.), «Про попередження відмивання грошей» 

(1994 р.). Згідно з цими законами за здійснення фінансових операцій з 

відмивання незаконно одержаних доходів встановлено покарання у вигляді 

штрафу в розмірі 50 тис. дол. США або ув’язнення на строк до 20 років. Крім 

того, законодавство багатьох штатів кваліфікує відмивання грошей як 

державний злочин [60, с. 21]. 

Велике значення в міжнародному співробітництві з детінізації 

економіки відіграє Велика Британія, де здійснюються такі заходи щодо 

запобігання використанню національної фінансової системи з метою 

відмивання грошей: 

– оголошення операцій з відмивання грошей, що лежать в основі 

всіх тяжких злочинів, кримінальним злочином;  

– у 1990-1991 рр. видано Керівні розпорядження щодо боротьби з 

відмиванням грошей для банків, будівельних, страхових і 

інвестиційних компаній;  

– створено національну кримінально-розвідувальну службу як 

центр для одержання і поширення інформації від фінансових 
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установ і інших джерел про підозрілі операції з відмивання 

грошей;  

– створено регулюючий режим у боротьбі з відмиванням грошей 

для кредитно-фінансових установ у рамках комплексу заходів, 

спрямованих на виконання Директиви Ради Європи [124]. 

Законодавством Великобританії також передбачено надання допомоги 

іншим країнам у відстеженні, заморожуванні і конфіскації доходів, 

отриманих від здійснення тяжких злочинів. При цьому, в Австралії, яка вже 

протягом 10 років перебуває в десятці лідерів по боротьбі з корупцією та 

тіньовою економікою, існує загальносистемний підхід до детінізації 

економіки, ключовим елементом якого є виявлення ключових аспектів 

організованої злочинності, зокрема отримання доходів від злочинної 

діяльності й відмивання грошей [110]. На основі «Сорока рекомендацій» 

FATF в Австралії був розроблений Закон «Про боротьбу з доходами, 

отриманими від злочинної діяльності» і Закон «Про звітність за фінансовими 

угодами». Згідно з останнім в Австралії введено режим надання в 

обов’язковому порядку наглядовому органу звітів про великі і підозрілі 

угоди з готівкою. У грудні 1991 року в Австралії був заснований Цільовий 

фонд конфіскованих активів. Починаючи з цього часу, всі активи, 

конфісковані згідно з Законом «Про боротьбу з доходами, отриманими від 

злочинної діяльності» і відповідно до положень Митного закону, що 

стосуються отримання доходів від обігу наркотиків, перераховувалися на 

рахунок цього Цільового фонду. Кошти цього фонду використовуються для 

здійснення широкого кола проектів [57]. 

Показовим та повчальним є також досвід Канади по боротьбі з 

легалізацією незаконних доходів, основними джерелами яких в цій країні 

вважаються нелегальний обіг наркотиків, шахрайство, виготовлення 

фальшивих грошей і контрабанда. У Канаді правові норми, що стосуються 

тіньових доходів, отриманих від злочинної діяльності, перебувають у 

винятковому віданні федерального уряду і закріплені у Кримінальному 
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кодексі та законах «Про продовольчі товари і лікарські препарати», «Про 

контроль над наркотичними коштами», «Про боротьбу з доходами від 

злочинної діяльності». Закон «Про боротьбу з доходами від злочинної 

діяльності» передбачає пошук і арешт доходів від злочинної діяльності з 

подальшою конфіскацією [124]. Окрім цього в Канаді діє Консультативний 

комітет із боротьби з відмиванням грошей, який здійснює контроль за 

заходами уряду в сфері боротьби з відмиванням грошей і розробляє 

рекомендації щодо удосконалення цих заходів. Також важливе значення 

відіграє Цільова група з проблем відмивання грошей, що була заснована 

асоціацією канадських банкірів у 1986 році та є консультативним органом у 

протидії відмиванню брудних грошей. За канадським законодавством 

легалізацію брудних грошей визнано кримінальним злочином, за який 

передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років 

ув’язнення або штраф у розмірі 2 тис. канадських дол. При цьому фінансові 

установи Канади зобов’язані звітувати про всі великі угоди, розміри яких 

складають 10 тис канадських дол і більше, або коли вони здійснюються тією 

самою особою декілька раз протягом доби. 

На основі міжнародних нормативних документів, а також в рамках 

двосторонніх угод з Великобританією та США в Італії було розроблено 

спеціальне законодавство по боротьбі з організованою злочинністю та 

відмиванням грошей. За Законом Італії «Про відмивання грошей» злочином 

вважається як легалізація брудних коштів, так і реінвестування їх у законні 

види економічної діяльності. Законодавство Італії зобов’язує нотаріусів і 

міських клерків інформувати Questore (місцевий вищий орган поліції) про 

рух коштів і акцій компаній, а також про видачу комерційних ліцензій. В 

Італії дозволено розкривати банківську таємницю поліції та судам, які 

здійснюють боротьбу із відмиванням грошей. Крім того, якщо при здійсненні 

операцій сума готівки перевищує 20 млн лір, законодавством передбачається 

ідентифікація банків і фінансових посередників, а також обов’язкове 

повідомлення Questore про ці угоди [120, c. 60].  
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Подібно до іспанського законодавства в Японії також не діє закон про 

таємницю банківських операцій, тому фінансові установи зобов’язані 

повідомляти слідчі органи про підозрілі фінансові операції, що можуть бути 

пов’язані з відмиванням грошей. Разом з цим у Японії діє закон про боротьбу 

з обігом наркотиків, а в Кримінальному кодексі передбачене покарання у 

вигляді конфіскації майна та виплати штрафів за скоєння будь-яких злочинів, 

пов’язаних із незаконними прибутками або приховуванням та відмиванням 

коштів (крім дрібних). 

Аналіз досвіду багатьох країн доводить, що національні системи 

організаційно-правових заходів протидії тіньовій економіці мають свої 

особливості, а практика їх використання дозволяє виділити позитивний 

досвід, що може бути використаний в українських реаліях. 

Здійснивши систематизацію досвіду різних країн світу з детінізації 

економіки можна виділити такі основні напрямки фінансової політики 

боротьби з поширенням тіньових економічних відносин: 

1. Законодавчий (вдосконалення системи законодавства та виконання 

законів, а також приведення самої законодавчої бази у відповідність 

із міжнародними стандартами). 

2. Податковий (створення сприятливих умов для ведення бізнесу 

шляхом спрощення процедури сплати податків, зменшення 

адміністративного та податкового тиску на бізнес). 

3. Антикорупційний (зниження рівня корупції в державних та 

правоохоронних органах). 

Перш ніж перейти до аналізу досвіду різних країн з питань детінізації 

економіки слід окремо відмітити досвід Кувейту, де практично не існує 

тіньової економіки. Така ситуація обумовлена особливостями податкової 

системи Кувейту, де доходи держави формуються від продажу нафти та 

нафтопродуктів (близько 90 % всіх доходів державного бюджету), а за 

рахунок податків формується лише незначна частина бюджету (близько 10,0 

%). В зв’язку з цим у Кувейті відсутні податки на прибуток фізичних осіб та 
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юридичних осіб емірату, а також деякі інші традиційні види податків, такі як 

податок на додану вартість, податок на нерухомість та ін. Податок на 

прибуток у Кувейті сплачують лише іноземні фахівці, що працюють у цій 

державі, а також власники підприємств, що є громадянами країн-членів Ради 

співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ): Бахрейну, 

Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії й Оману. Щодо винятків у оподаткуванні 

юридичних осіб, то податок на прибуток у розмірі 2,5 % сплачують тільки 

компанії, зареєстровані на Кувейтській біржі. За інформацією посольства 

України в Державі Кувейт країна є майже повністю імпортозалежною, тому 

уряд підтримує і заохочує розвиток промисловості та створення нових 

індустріальних підприємств.  

Проте, лише незначна частина країн світу, які є головними 

експортерами нафти, можуть мати подібну систему оподаткування. Але, все 

ж таки, більшість високорозвинених країн, виділяючи податковий напрямок 

головним серед комплексу заходів із детінізації економіки, прагнуть 

максимально спростити процедуру оподаткування та мінімізувати кількість 

податків і їх розмір з метою зменшення податкового тиску і заохочення 

підприємств до легалізації доходів. При цьому, податковий напрямок 

детінізації економіки тісно пов’язаний із законодавчим.  

Як показує світовий досвід найменший рівень тіньової економіки 

мають Швейцарія, Австрія, ФРН, Італія, Чехія, Канада, які мають спільні 

принципи побудови національних податкових систем та дотримуються 

міжнародних стандартів у сфері боротьби з тінізацією економіки [130]. 

Специфічні особливості податкових систем вищезазначених країн 

представлено в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Особливості податкових систем та заходів детінізації економіки країн 

світу з успішним досвідом боротьби з поширенням тіньової економіки 

Країна 

Позитивний 

досвід у сфері 

детінізації 

економіки 

Специфічні заходи боротьби з поширенням тіньової економіки, в 

тому числі в сфері оподаткування  

1 2 3 

Нідерланди Обмеження 

готівкових 

розрахунків 

Перша країна світу, яка заборонила виплату заробітної плати 

готівкою (виплата виключно через приватні банківські рахунки з 

використанням пластикових карток). 

Прийнятий Акт з питань передачі грошей офісами дав змогу 

властям країни повністю відслідковувати та контролювати 

трансакції та обмін грошей з правом ідентифікації всіх клієнтів.  

Разом з Актом розкриття незвичайних трансакцій та Актом 

ідентифікації служб кара за відмивання грошей є основою всієї 

системи боротьби з фінансовими злочинами в Нідерландах. Так, 

покарання за відмивання грошей у статті 420 біс Кримінального 

кодексу Нідерландів передбачає тривалий термін ув’язнення. На 

практиці не існує різниці щодо приховування грошей та їхнім 

відмиванням і вони класифікуються як сплановані злочини. У 

країні створено інституції, які повинні інформувати відповідні 

органи стосовно того, що деякі компанії здійснюють оплату 

«незвичайних» рахунків чи переказують «дивні» гроші. Ще одним 

інструментом боротьби з приховуванням фінансових надходжень є 

Акт про нагляд за офісами, що переказують гроші. Згідно з цим 

документом у Нідерландах контролюється діяльність усіх установ і 

організацій, що переказують гроші, та усіх бюро з обміну валюти. 

Німеччина  Податкова 

амністія 

Громадянам дозволено до певної дати добровільно задекларувати 

приховані від оподаткування доходи, з яких сплачується занижений 

розмір податку. При цьому вони звільняються від кримінальної 

відповідальності.  

Австрія Можливість 

встановлення 

індивідуально

го графіка 

сплати 

податків для 

підприємств, 

що потрапили у 

складну 

фінансову 

ситуацію 

Малі та середні підприємства, оборот яких не перевищує протягом 

року 220 тис. євро можуть вести спрощений варіант бухгалтерії, а 

також використовувати метод сплати податків у вигляді базисної 

суми. Якщо оборот підприємства досягає 400 тис. євро, подвійну 

бухгалтерію вести не обов’язково, проте підприємство 

позбавляється можливості сплачувати податки у вигляді фіксованої 

суми. Підприємства у формі командитних, з обмеженою 

відповідальністю, акціонерні товариства, незалежно від суми 

річного обороту, зобов’язані вести як подвійну бухгалтерію, так і 

сплачувати податки щомісячно. Для малих і середніх підприємств 

податкові пільги не передбачаються, за винятком податку з 

обороту, який не сплачується, якщо річний оборот підприємства не 

перевищує 22 тис. євро. Перевищення зазначеної суми 

підприємством допускається один раз протягом п’яти послідовних 

років, але не більш як на 15,0%. 
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Чехія Сплата 
авансових 
платежів 
підприєм-
ством за 

основними 
видами 

податків 
щоквартально, 
а скоригованої 
суми податків 
– у кінці року 

Податок на прибуток передбачає різні терміни подання податкової 

декларації для суб’єктів оподаткування: для малого бізнесу (до 50 

працюючих чи товарообіг – 2 млн. чеських крон) – до трьох місяців 

після закінчення податкового періоду, а для тих, у кого звіти мають 

бути офіційно засвідчені аудиторами чи податковими радниками – 

до шести місяців. Платниками податку на додану вартість є фізичні 

та юридичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю на 

території країни і товарообіг яких за останні 12 місяців становить 

більше 2 млн. чеських крон. 

Італія Легалізація 

(повернення) 

капіталів 

громадян із 

закордонних 

банків (як 

разовий 

захід), 

податкова 

амністія 

Податковий тиск не знижується до мінімально можливого рівня, 

натомість проводиться разова легалізація капіталів компаній та 

окремих підприємців, які протягом багатьох років переводили 

активи та розміщували кошти в країнах з нижчими податками, 

зокрема в Швейцарії. У вересні 2001 р. урядом Італії було прийнято 

Закон № 350 (так званий «фіскальний щит»), положеннями якого 

передбачалось, що громадянин, який бажає повернути кошти 

(гроші, цінні папери або інші фінансові активи) до Італії або 

легалізувати їх за кордоном, мав через фінансового посередника 

(італійський банк або інша фінансово-кредитна установа Італії) 

лише зробити відповідну заяву про наявність і розмір таких активів 

станом на 1 серпня 2001 р. та внести 2,5% від їхнього розміру на 

рахунок держави. При цьому сплата цієї суми здійснювалась у 

грошовому виразі або шляхом купівлі державних цінних паперів. У 

процесі легалізації не розглядається як фіскальне порушення факт 

подання громадянином неточних даних у податкових деклараціях 

попередніх років. Винятком є лише подання таких даних з вико-

ристанням фальшивих або підроблених фінансових документів. 

Канада Встановлення 
дати початку 
податкового 

року для 
кожної 

корпорації за 
датою її 

державної 
реєстрації 

Стимулювання діяльності малих підприємств, які мають право на 

часткове повернення сплаченого прибуткового податку відповідно 

до федеральних програм підтримки малого бізнесу. При цьому 

діяльність великих корпорацій оподатковується додатковими 

формами податків: 1) з великих корпорацій; 2) з фінансових 

інституцій; 3) з великих страхових компаній; 4) з капіталу 

фінансових інституцій. 

Греція 10-річний 

сприятливий 

податковий 

режим для 

компаній, що 

інвестують 

більш ніж 30 

млн. євро 

Закон Розвитку передбачає 10-річний сприятливий податковий 

режим для підприємств, які інвестують більш ніж 30 млн. євро, 

шляхом зниження загального податку для них з 35,0 % до 

25,0 %.Верхня межа державних субсидій для інвестування, яка 

становить 15 млн. євро, анулюється, якщо інвестиції перевищують 

40 млн. євро і забезпечують створення як мінімум 200 нових 

робочих місць, а також у випадку, коли інвестиції перевищують 

15 млн. євро і створено принаймні 75 робочих місць, якщо 

більшістю акцій інвестора володіє компанія з мінімальним 

оборотом 30 млн. євро від діяльності за кордоном. Інвесторам, чиї 

інвестиції були здійснені протягом останніх 5 років, дозволено 

створювати спеціальні резерви в розмірі 35 % від їхнього 

загального нерозподіленого прибутку, що не підлягають 

оподаткуванню, за умови, що вони повинні інвестувати принаймні 

стільки ж грошей протягом наступних 3 років. 

Джерело: складено автором за: [200] 
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За оцінками VisaEurope обсяг тіньової економіки ЄС складає 

2,1 трлн євро, що становить 18,5 % ВВП регіону. При цьому близько 10 % 

цієї суми (приблизно 200 млрд євро) можуть бути повернуті до бюджету ЄС 

шляхом широкомасштабного введення електронних платежів. Як зазначають 

експерти компанії VisaEurope в 2010-2012 роках із зростанням покупок через 

Інтернет на 8 % тіньовий сектор економіки ЄС знизився на 1,4 % ВВП. Так, 

зокрема, перші заходи щодо обмеження готівки в обігу почали 

впроваджуватися в Нідерландах через перехід на виплату заробітної плати 

виключно через приватні банківські рахунки з використанням пластикових 

карток.  

Сьогодні виплата заробітної плати готівкою в багатьох країнах світу 

заборонена. Починаючи з 1999 року в усіх країнах ЄС діє обмеження на обіг 

готівкових коштів, що має велике значення для функціонування системи 

протидії відмиванню «брудних» грошей. Так, після того, як з 1 січня 2002 р. 

євро було введено в готівковий обіг, операції з готівковими сумами в країнах 

єврозони, що перевищують 12,5 тис. євро, можуть здійснюватися виключно 

уповноваженими операторами, а самі операції підлягають обов’язковій 

реєстрації у відповідних контролюючих органах [48]. Такі заходи поряд із 

високорозвиненою банківською інфраструктурою змушують населення 

застосовувати приватні поточні рахунки та численні електронні платіжні 

засоби – кредитні та платіжні картки, банкомати тощо, що перешкоджає 

поширенню тіньових потоків капіталу. 

Певним чином, підсумовуючи вище наведені факти, зазначимо, що 

міжнародний досвід засвідчує про існування чіткої кореляції між розміром 

тіньової економіки і кількістю електронних платежів. Про це також 

стверджують автори дослідження VisaEurope. Наприклад, в країнах, де 

електронні платежі широко використовуються вже декілька десятиліть, таких 

як Швейцарія, Великобританія, Австрія розмір тіньової економіки значно 

менший, ніж в таких країнах, як Болгарія, Литва, Естонії, де електронні 

платежі широко не використовуються.  
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Таким чином, на сьогодні найбільш дієвим та необхідним 

інструментом боротьби з тіньовими економічними відносинами є 

максимальне обмеження готівкових розрахунків та масове використання 

електронних платежів у системі роздрібної торгівлі, громадського 

харчування і послуг шляхом упровадження безготівкових розрахунків за 

допомогою кредитних карток, а також нарахування заробітної плати 

безпосередньо на рахунок працюючого. За даними міжнародних організацій, 

протягом останніх 20 років у різних країнах світу застосовувалися й інші 

методи детінізації економіки, основні з яких наведені в табл. 3.3. 

У цьому разі обмеження стосуватимуться як взаємних розрахунків між 

фізичними та юридичними особами, що постійно проживають, або 

розташовані в межах країни, так і відносно розрахунків, які 

здійснюватимуться ними за межі країни [193, с. 15].  

У світі поряд із традиційними заходами, що стосуються податкового 

регулювання, досить популярним інструментом «детінізації» економіки є, так 

звана, податкова амністія. Її за останні два десятиліття здійснювали США, 

Німеччина, Австрія, Франція, Італія, Іспанія, Аргентина, Бельгія, Ірландія, 

Індія, Пакистан, Південноафриканська республіка, Філіппіни, Грузія, 

Казахстан та ін. Суть даного методу боротьби з тіньовою економікою полягає 

в тому, що на державному рівні громадянам дозволяється до певної дати 

добровільно задекларувати приховані від оподаткування доходи, з яких 

сплачується податок за заниженою ставкою [130]. У цьому разі вони 

звільняються від кримінальної відповідальності.  
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Таблиця 3.3 

Наявність заходів боротьби з поширенням тіньової економіки у деяких 

країнах світу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сінгапур + + + + + + + + +  + 

Данія - + + + + + + + -  + 

Фінляндія - + +  + +  + -   

Нова Зеландія + + + +        

Швеція - +  + + +  + -  + 

Велика Британія + + + + + +  + +  + 

США + + + + + + + + + + + 

Швейцарія + +  -        

Норвегія -  + +     +   

Канада + + + +     +   

Нідерланди + +  - + +  + +   

Німеччина  +   + + + + + +  

Італія   + + + +  +  + + 

Франція + + +  + +  + + + + 

Бельгія +  + + + + + + + + + 

Австрія - + -  +  + +  +  

Словаччина + + + +  + +     

Іспанія + + -  + + + + + +  

Естонія + + +   +     + 

Польща  + + +  +      

Південна Корея + + + +     +   

Угорщина    -  +   +   

Литва + + +   +  + +  + 

Грузія + + + +     - +  

Чехія   -  + +      

Кіпр + + + +        

Японія  +  + +    +   

Гонконг (Китай) + + + + + + + + +  + 

Казахстан +  + +    +  +  

Росія    -     -   

Україна  + + -     -   



147 

Джерело: складено за [228] (* дані рейтингів Світового банку (у 

стовпцях 2–5 «+» означає вище 50 місця серед 185 країн, а «-» – нижче 100 

місця серед 185 країн)  

 

Найбільш вдалий досвід проведення податкової амністії має Італія, де 

була проведена перша податкова амністія в 1982 році. Ще дві легалізації 

капіталів влада Італії провела в 1984 році та 2001-2002 роках. Остання 

кампанія показала значну ефективність: за даними Мінфіну Італії, протягом 

60 днів було репатрійовані близько 61 млрд. євро, і приблизно 1,2 млрд. євро 

отримав бюджет у вигляді податків. Ставка при проведенні амністії була 

низькою – всього 2,5 %. Останню податкову амністію владі Італії довелося 

продовжити на п’ять місяців – до 15 квітня 2010 року. Причина зазначено 

феномену наступна: кількість італійців, які побажали вийти з тіні, 

перевершило очікування. Гроші, в основному, надійшли з рахунків компаній 

з низькоподаткових юрисдикцій Швейцарії та Люксембургу. До 15 грудня 

податкова ставка становила 5,0% від задекларованої суми, з 15 грудня по 28 

лютого – 6,0 %, після цієї дати і до 15 квітня – 7,0 % [114]. 

Успішність італійського досвіду проведення податкової амністії 

пояснюється посиленням відповідальності за порушення податкового 

законодавства (санкції склали 5,0-25,0 % від суми не задекларованих коштів 

або конфіскація майна), при цьому механізм декларування був максимально 

спрощеним, оскільки декларацію можна було заповнити через Інтернет, а 

надану в ній інформацію уряд Італії зобов’язався не використовувати проти 

декларантів. 

З досвіду Індії у проведенні податкової амністії ключовим чинником 

успіху є її масова рекламна кампанія, організована Міністерством фінансів. 

Головним гаслом такої кампанії у 1997 році було: «30,0 % податку – 100,0 % 

чистої совісті», а витрати на її проведення становили 7 млн дол США проти 

понад 8 млрд дол США отриманих раніше прихованих доходів.  
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Серед країн-членів СНД найбільш успішний досвід податкової амністії 

має Казахстан, а найгірший – Грузія. Так, у Казахстані на розвиток економіки 

вдалося залучити близько 500 млн дол США, тоді як у Грузії не 

задекларовані доходи показали лише 8 громадян на загальну суму 35 тис дол 

США проти запланованих 4 млн дол США [114].  

При аналізі світового досвіду детінізації економіки окремо слід 

виділити антикорупційний напрям в державній політиці. За даними 

«Transparency International», що стосується корупційної складової тіньової 

економіки, надзвичайно серйозними є такі проблеми, як «неефективність, 

непрозорість бюрократичних процедур, корумпованість кадрів державної 

служби, непрозорість прийняття рішень у державних управлінських 

структурах, високий рівень організованої злочинності, шахрайство й 

відмивання грошей, політична корупція у фінансуванні виборчих компаній, 

слабкість гарантій права приватної власності, корупція в законодавчій владі й 

недовіра до антикорупційної політики держави». Разом із цим, 

«загрозливими є проблеми в судовій сфері: звичайними явищами вважаються 

несправедливість суду, залежність його від впливу політиків і підприємців, 

відсутність гарантій виконання судових рішень» [168].  

Міжнародні договори у сфері боротьби проти корупції, включно з 

Конвенцією ООН проти корупції, вимагають від держав-членів забезпечити 

наявність двох типів антикорупційних інституцій – для попередження 

корупції та для боротьби проти корупції правоохоронними засобами. Ці 

договори також визначають стандарти, котрим такі інституції повинні 

відповідати, – вони повинні бути незалежними, спеціалізованими та мати 

достатні ресурси для виконання своїх складних завдань [168, с. 132]. 

У рамках світового співробітництва склалося декілька моделей 

спеціалізованих державних інституцій з боротьби проти корупції. Найбільш 

вдалим у даній сфері визнано досвід Сінгапуру та Гонконгу, де були створені 

перші спеціалізовані антикорупційні органи відповідно у 1950-х та 1970-х рр. 

Саме ці інституції асоціюються сьогодні з образом ефективного, незалежного 
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багатоцільового органу з боротьби проти корупції. Головні функції, що на 

них покладено, такі [47]:  

а) розроблення політики, аналітичні дослідження, моніторинг та 

координація;  

б) запобігання корупції у структурах влади;  

в) освітня і просвітницька функція;  

г) розслідування і кримінальне переслідування.  

Однак, у світі існує велика кількість інших типів антикорупційних 

органів. Проаналізувавши функції, що закріплені за цими антикорупційними 

органами, принципи та завдання їх діяльності можна відокремити деякі 

закономірності і основні моделі спеціалізованих інституцій, основні типи 

яких представлені на рис. 3.1. 

Таким чином, в умовах глобалізації економіки проблема її тінізації 

вирішується не лише на національному, а й на міжнародному рівні, 

свідченням чого є створення міжнародних організацій по боротьбі з 

корупцією, організованою злочинністю, легалізацією коштів, отриманих 

незаконним шляхом, а також прийняття міжнародних стандартів, 

нормативних та рекомендаційних документів в сфері детінізації економіки. 

Проте, поряд із цим ефективна протидія поширенню тіньових економічних 

відносин може бути реалізована лише за наявності національних 

організаційно-правових механізмів детінізації економіки, які побудовані на 

міжнародних стандартах з урахуванням як світового досвіду детінізації 

економіки, так і національних особливостей даного явища та рушійних 

чинників його поширення в кожній окремо взятій країні. 

Тіньова економіка належить до найскладніших міжнародних питань, 

що мають національний, регіональний і міжнародний характер, вирішення 

якого не може бути забезпечене в рамках однієї держави. Складність 

подолання цього явища пояснюється протиріччям між зростанням 

міжнародного чиннику в діяльності сучасних злочинних організацій 

внаслідок трансформації системи міжнародних відносин і розвитку процесів 
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глобалізації та обмеженими можливостями національних урядів здійснювати 

контроль за діяльністю злочинних структур транснаціонального характеру.  

 

 

Рис. 3.1. Моделі спеціалізованих інституцій з боротьби проти корупції 

Джерело: складено автором на основі: [228], [243], [245], [246], [247] 
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Великобританія 
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правоохоронними 
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правоохоронних 

органів 
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1) розроблення політики у 

сфері попередження корупції;  

2) аналітична діяльність; 
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корупції;  
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дянським суспільством; 
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До зазначеного, слід також додати, що глобалізація міжнародних 

відносин, окрім, безумовно, позитивних наслідків, створила водночас 

сприятливий ґрунт для інтернаціоналізації злочинності, що в свою чергу є 

підґрунтям щодо тінізації міжнародних господарських процесів. Доступ до 

політичної влади для кримінальних структур стає важливою конкурентною 

перевагою в боротьбі за ринки сировини та збуту. Також, глобалізація сприяє 

загостренню проблеми криміналізації, переродження держави, особливо 

світової периферії, позбавленої можливостей ефективно протистояти 

впливові транснаціонального капіталу злочинного походження. Аби 

вирішити власні бюджетні, соціальні проблеми, уряди відсталих країн, як, 

наприклад, Болівії, Нігерії, Науру, змушені йти шляхом залучення цього 

капіталу та гарантування злочинцям недоторканості, що сприяло появі 

феномену держав-притулків для злочинців. 

Серед заходів, які застосовують уряди розвинених країн з відносно 

низьким рівнем тінізації економіки є заходи протидії збільшення обсягів 

тіньової економіки, втраті механізмів керованості економічними процесами, 

поширенню корупції та формуванні тіньового політичного ринку. Значна 

увага приділяється питанням боротьби з організованою злочинністю, а у 

багатьох відсталих країнах імідж організованої злочинності як сили, що 

забезпечує робочі місця та добробут значної маси населення, є, скоріше, 

позитивним, що створює серйозні перепони у подоланні економічної 

злочинності як загрози фінансово безпеці держави. 

 

3.2. Основні напрями вдосконалення фінансової політики 

детінізації економіки та її впливу на бюджетне зростання 

 

Задля визначення та обґрунтування основних напрямів вдосконалення 

фінансової політики детінізації економіки та її впливу на бюджетне 

зростання, на нашу думку, доцільним є виокремлення безпосередніх сфер 
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присутності тіньової економіки та відповідних причин відтоку коштів в 

тіньовий сектор. 

Однією з основних причин відтоку бюджетних коштів у тіньову 

економіку є неефективне управління державними фінансами. В сфері 

державних фінансів є умови, що сприяють тінізації економіки України за 

наступними напрямами: державна система планування бюджету, розподіл 

коштів через державні закупівлі, бухгалтерський облік витрат та система 

державного фінансового контролю [121, c. 97].  

Виведення державних коштів в тіньову економіку на етапі планування 

державних витрат здійснюється шляхом включення завищених і 

необґрунтованих витрат (штучне подорожчання проектів). Відсутність єдиної 

інформаційно-аналітичної бази з цінами в регіонах, а також норм, нормативів 

на послуги, стислість термінів розгляду бюджетних заявок при плануванні 

державних витрат дають можливість для включення завищених і 

необґрунтованих витрат та встановлення системи «відкатів» [33].  

Слід відзначити кілька факторів, що сприяють виведенню державних 

коштів у тіньовий оборот.  

- відсутність або недостатнє впровадження системи управління 

ризиків при плануванні і виділенні бюджетних коштів (створюються умови, 

за яких додаткові кошти виділяються тим державним органам, за якими були 

виявлені найбільші порушення); 

- відсутність або розмитість відповідальності за необґрунтоване 

планування державних витрат, завищення вартості інвестиційних проектів і 

поточних витрат на всіх етапах формування даної вартості при наявності 

негласних винагород за прийняття таких рішень; 

- відсутність чітких стандартів опису товарів, технічних 

характеристик (робіт, послуг), встановлених нормативів при плануванні 

коштів не дозволяє перевірити достовірність наданих робіт та послуг, що 

включаються в бюджетну заявку [187].  
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Також однією з сфер присутності тіньової економіки є сфера 

державних закупівель. Основними причинами порушень в даній сфері є:  

- складність механізму допуску потенційного постачальника до 

державних закупівель (безліч необґрунтованих вимог). Чинний механізм 

вибору постачальника на сьогоднішній день служить інструментом 

відсторонення сумлінних та неафілійованих із замовником постачальників;  

- відсутність єдиного автоматизованого контролю за всіма етапами 

(починаючи з утвердження та розміщення на веб-порталі плану державних 

закупівель) проведення електронних державних закупівель дозволяє 

організаторам на окремих етапах впливати на підсумки державних закупівель 

та не дозволяє уповноваженим органам своєчасно відслідковувати 

правильність організації роботи та запобігати порушенням на всіх стадіях.  

Ряд причин відтоку державних коштів в «тінь» витікає з наявного 

державного фінансового контролю та бухгалтерського облік витрат: 

- низький рівень контролю за державними коштами з причини 

децентралізованого бухгалтерського обліку витрат. Механізм самостійного 

здійснення державними організаціями бухгалтерського обліку, складання 

балансу, звітності, використання різних облікових методів значно послаблює 

контроль за потоками державних коштів;  

- спотворення бухгалтерської звітності (заниження отриманих 

доходів шляхом неповного відображення результатів фінансово-

господарської діяльності, здійснення угод без належного документарного 

оформлення та ін.) також є одним із способів виведення державних коштів у 

тіньовий оборот [108].  

Також, недостатньо ефективною, на нашу думку, є робота фіскальних 

органів, що підвищує можливість ухилення від сплати податкових та митних 

платежів підприємствами шляхом застосування різних махінацій, створення 

підставних фірм для переведення в готівку тіньових доходів, контрабанди та 

ін.  
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Кримінальне становище в сфері незаконного виробництва та реалізації 

підакцизних товарів залишається досить складною та має тенденцію до 

погіршення. Товари реалізуються без марок акцизного збору або ж з 

недійсними марками. Має місце торгівля самими акцизними марками, як 

державного виготовлення, так і підробленими.  

Збільшується кількість підпільних виробників низькоякісної 

алкогольної продукції на основі неврахованого спирту, відбувається 

зрощування ділків підпільного алкогольного бізнесу з професійною та 

загальнокримінальною злочинністю. Посилення боротьби з підпільним 

алкогольним бізнесом змушує його інтегруватися в легальне ліцензоване 

виробництво аналогічної продукції з метою «легалізації» своїх капіталів [49].  

Нелегальний вивіз капіталу за межі країни та маніпулювання цінами в 

цілях заниження оподатковуваного доходу. Поширеним способом виведення 

капіталу за кордон є трансферне ціноутворення всередині транснаціональних 

корпорацій. Крім виведення капіталу за кордон, трансферне ціноутворення 

тягне за собою такий негативний наслідок, як ухилення від сплати податків.  

Відсутність контролю з боку державних органів в сфері торгівлі. 

Стимулюючими факторами для створення тіньової економіки в сфері торгівлі 

є незаконна підприємницька діяльність, а також відсутність достовірної 

інформації щодо обсягів продажів, найменування та походження товарів, 

постачальників, реалізаторів та покупців.  

Відсутність даної інформації призводить до спотворення одержуваних 

доходів від реалізації товарів, неодноразовим перепродажів, збільшення цін 

на товари, також можливі ризики щодо реалізації контрабандної та 

контрафактної продукції [37].  

Слід зазначити, що на ринках відсутній відповідний контроль 

безпосередньо за діяльністю продавців, а також, враховуючи високу 

прибутковість діяльності даного сектору економіки, не здiйснюється 

належний контроль за виконанням сплати податків власниками ринків. В 

підсумку держава недоотримує податки і митні збори, а споживач отримує 



155 

дорогий, нелегальний, сумнівної якості товар, без відповідних гарантій та 

зобов'язань.  

Нерозвиненість деяких аспектів банківської системи також є однією з 

причин тіньового обороту у фінансовому секторі. Зокрема, здійснення 

більшої частини платежів у готівковій формі, наприклад, в продуктових 

магазинах, кафе, аптеках, перукарнях, громадському транспорті та інших 

місцях призводить до ненадходження до бюджету значних обсягів 

податкових платежів. Крім цього, часто при оплаті товарів і послуг 

споживачі не завжди вимагають фіскальний чек або інші підтверджуючі 

покупку документи. В результаті, під час продажу товарів та надання послуг 

через касові апарати фіксується тільки частина угод [87].  

В даному контексті одним з ефективних методів щодо зниження частки 

неврахованих грошових потоків є стимулювання та розвиток електронних 

безготівкових платежів та електронних систем переказів коштів. Безготівкові 

платежі та ефективно функціонуючі платіжні системи підвищують 

прозорість економіки, знижують операційні витрати і збільшують 

оборотність грошей. Кожен платіж, проведений безготівковим способом, 

фіксується в автоматизованих інформаційних системах банків та організацій, 

які здійснюють окремі види банківських операцій, відбивається в системі 

бухгалтерського обліку, є прозорим і, при необхідності, підлягає контролю і 

моніторингу з боку уповноважених державних органів.  

Обсяги збитків, що наносяться правопорушеннями на ринку 

фінансових інструментів та в сфері електронних операцій, незважаючи на їх 

відносно нерозповсюджений характер, також мають тенденцію до 

збільшення. До зазначених правопорушень можна віднести незаконні 

операції з цінними паперами, підробки векселів і банківських гарантій, 

використання фальшивих кредитних карток і чеків, в тому числі 

міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard, American Express, 

несанкціонований доступ до комп'ютерних, в тому числі банківських систем 

[68]. 
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На сьогоднішній день в Україні одним з найбільш складних і 

малоефективних регуляторів економічної діяльності є процес надання 

суб'єктам підприємницької діяльності різного роду дозволів. При цьому, 

через дозвільну систему регулюється практично весь спектр видів 

економічної діяльності.  

В даний час корупція в митних органах є доволі поширеним явищем, 

оскільки йде взаємовигідний процес, при якому учаснику 

зовнішньоекономічної діяльності простіше передати незаконну винагороду, 

ніж дотримати всі митні формальності та сплатити необхідні платежі. 

Зазначені порушення викликані, зокрема, високими ставками митних зборів 

на окремі види товарів та бар'єрами, які виникають перед суб’єктом 

господарювання при імпорті товарів на територію країни [36].  

Контрабандна діяльність набуває все більш організований і 

масштабний характер, вдосконалюється механізм її функціонування. 

Почастішали випадки зміни найменувань декларованих вантажів в митних 

документах, перевищення кількості фактично вивезених або ввезених 

вантажів порівняно з зазначеними в митних деклараціях та ін. Залишаються 

значними масштаби незаконного ввезення на територію держави тютюнових 

виробів, спирту, нафтопродуктів, неякісних продуктів харчування, 

низькопробних товарів широкого вжитку.  

Для прикриття багатьох угод укладаються фіктивні контракти з 

закордонними фірмами, часто неіснуючими, проводиться неправдиве 

декларування вантажів з оформленням підроблених документів. Набуває 

поширення підробка митних та інших документів, отримання банківських 

кредитів під фіктивні контракти з наступною конвертацією та переведенням 

валюти на рахунки закордонних банків.  

Вагомим чинником тінізації бюджетних відносин виступає 

недосконалість законодавства в сфері економічних злочинів, корупція в 

державних органах та низький рівень правової культури. Недосконалість 

законодавства та слабкий контроль за виконанням нормативно-правових 
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актів створюють умови для виникнення адміністративних бар'єрів для 

розвитку бізнесу та ґрунт для протиправних дій, як з боку державних 

службовців, так і представників бізнесу.  

Сформований правовий нігілізм стає чинником порушення законів, в 

тому числі відкритого, та є характерною рисою представників влади та 

великого бізнесу. Корупція в державних та правоохоронних органах сприяє 

використанню тіньових схем, які несумісні з ефективним функціонуванням 

державного апарату [39].  

Хибне та навмисне банкрутство також залишається поширеною 

формою відходу від відповідальності за своїми фінансовими зобов'язаннями 

та є розповсюдженим механізмом перерозподілу державної власності в 

недержавний сектор. При цьому, умисно спотворюється балансова вартість 

основних і обігових коштів з метою їх подальшого придбання за заниженою 

вартістю більш великими фірмами та приватними особами. В першу чергу, 

такі протиправні дії спостерігаються щодо тих підприємств, які потенційно є 

прибутковими або можуть володіти монополією у виробництві продукції 

(товарів та послуг) як на державному, так і на недержавному рівні.  

Значний внесок в зростання тіньової економіки вносять приховане 

безробіття і неформальна зайнятість. В Україні відзначається високий рівень 

неформальної економічної діяльності, яка при всіх недоліках зіграла та досі 

відіграє певну позитивну роль у вирішенні проблем безробіття та бідності. 

Особливо високий рівень неформальної зайнятості має місце в сфері 

будівництва, виробництві харчових продуктів, транспорті, вуличних 

продовольчих та речових ринках, сезонних сільськогосподарських роботах 

[24].  

Висвітлення основних сфер існування, чинників та передумов тінізації 

економіки України є сутнісним підґрунтям для розробки комплексу 

системних заходів стосовно детінізації національної економіки. Реалізація 

даного комплексу заходів повинна включати наступні вектори та 

безпосередні кроки протидії тінізації економіки України: 
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1. Підвищення ефективності управління державними фінансами.  

Ефективне управління державними фінансами передбачає реалізацію 

комплексу заходів на кожній стадії планування та використання бюджетних 

коштів.  

З метою вдосконалення державної системи планування бюджету 

необхідно вжити наступних заходів:  

- впровадження системи управління ризиками при плануванні і 

виділенні бюджетних витрат з метою своєчасного виявлення порушень та 

вжиття відповідних заходів, в тому числі із залученням до кримінальної 

відповідальності;  

- впровадження кодифікації та стандартизації товарів, які 

використовуються при плануванні витрат та здійснення державних 

закупівель;  

- створення ефективного механізму притягнення до відповідальності 

учасників формування бюджету та розмежування відповідальності на всіх 

етапах планування та реалізації відповідних заходів.  

З метою посилення контролю за державними коштами необхідно вжити 

наступних заходів:  

- вдосконалення механізму закупівель квазідержавного сектора з 

метою підвищення їх прозорості;  

- вдосконалення механізму виконання договорів державних 

закупівель і закупівель об'єктів квазідержавного сектора;  

- доопрацювання методики оцінки ефективності роботи державних 

органів з урахуванням їх рейтингу за кількістю скарг в сфері державних 

закупівель.  

З метою вдосконалення системи державного фінансового контролю 

необхідно вжити наступних заходів:  

- розробка та впровадження механізмів інформаційної взаємодії 

органів державного фінансового контролю з інформаційними базами інших 

контролюючих та наглядових органів;  
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- внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України про 

прийняття податковими органами додаткових форм податкової звітності 

тільки після застосування системи оцінки ризиків.  

На даний момент ми можемо позитивно охарактеризувати ініціативи 

діючого уряду в сфері модернізації та детінізації сфери державних 

закупівель. За останні роки законодавство про державні закупівлі постійно 

змінювалося. До Закону про держзакупівлі 2010 року було внесено зміни 

більше 20 разів, у тому числі пов'язані з додаванням нових винятків, і той 

закон у декількох різних аспектах не відповідав законодавству та практиці 

ЄС щодо державних закупівель. 

20 квітня 2014 року набула чинності нова більш прогресивна редакція 

Закону про держзакупівлі та в ключових моментах адаптована з правилами 

ЄС. Ця редакція була розроблена Мінекономрозвитку з метою спрощення 

процедур державних закупівель, підвищення рівня прозорості та відкритості 

здійснення закупівель, створення умов для подолання корупції у сфері 

державних закупівель, а також наближення вітчизняного законодавства до 

європейських стандартів. 

Новий Закон про закупівлі в окремих положеннях суттєво відрізняється 

від попередніх редакцій Закону, особливо в частині визначення суб'єктів 

застосування, окремих процедурних моментів, що обумовлює необхідність 

більш детального його тлумачення. 

Зокрема, новою редакцією Закону про держзакупівлі введено новий 

підхід до визначення замовників, на яких розповсюджується дія Закону, в 

основі якого лежить забезпечення суспільних потреб як критерію віднесення 

замовника до необхідності проведення процедур державних закупівель. Крім 

цього, суттєво зменшено кількість випадків, на які не поширюється дія 

Закону; скорочено перелік підстав для застосування неконкурентної 

(переговорної) процедури та ін. 

Очікуваними результатами використання Закону на практиці є 

підвищення рівня відкритості, прозорості та підконтрольності процедур 
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державних закупівель, посилення рівня довіри до сфери державних 

закупівель, сприяння зростанню рівня транспарентності та конкурентності 

процесу здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та збільшення економії 

державних коштів [9, c. 557]. 

2. Вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності та поліпшення 

міжвідомчої взаємодії.  

Для скорочення правопорушень в сфері зовнішньоекономічних 

відносин на системній основі необхідно забезпечити належну взаємодію та 

обмін інформацією між відповідними державними органами. Також за 

доцільне вважаємо:  

- затвердження стандартів технічного оснащення митних постів, 

окремих контрольно-пропускних пунктів, органів внутрішніх справ, 

кінологічних служб, правоохоронних та спеціальних органів, в тому числі 

для проведення комплексних оперативно-профілактичних операцій;  

- систематичне розслідування кожного випадку виходу з ладу 

обладнання з контролю на митних постах, в разі виявлення порушень 

забезпечити притягнення до відповідальності.  

Для боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих 

незаконним шляхом та фінансуванням тероризму, необхідно забезпечити 

реалізацію наступних системних заходів:  

- створення ефективного механізму взаємодії та обміну інформацією 

з питань боротьби з відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, 

що дозволяє в максимально стислі терміни запитувати і отримувати 

необхідну інформацію;  

- удосконалення системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

отриманих незаконним шляхом та фінансуванням тероризму, розширюючи 

перелік суб'єктів фінансового моніторингу, а також за рахунок створення 

єдиного інформаційного каналу між відповідними державними органами.  

3.  Вдосконалення законодавства в сфері боротьби з економічними 

злочинами.  
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Ряд досліджень підкреслюють, що в довгостроковій перспективі саме 

розвиток інститутів є головним фактором зменшення обсягів тіньового 

сектору економіки. Поступове вдосконалення законодавчої бази, незалежний 

суд, ефективна діяльність правоохоронних органів є обов'язковими умовами 

ефективного функціонування економіки, а також, в перспективі, створять 

належні умови для системної детінізації економіки України [20].  

Для запобігання помилкового та умисного банкрутства доцільною є 

реалізація наступних заходів:  

- організація заходів по боротьбі з помилковим і навмисним 

банкрутством;  

- вдосконалення механізмів обміну інформацією між судами та 

відповідними уповноваженими державними органами з питань, пов'язаних з 

процедурами банкрутства.  

4. Розвиток безготівкового розрахунку.  

Розвиток безготівкових розрахунків є одним з основних заходів щодо 

зниження тіньового обороту в фінансовому секторі. Задля розвитку 

безготівкового розрахунку в країні необхідно вжити наступних системних 

заходів:  

- створення механізмів інформаційної взаємодії податкових органів з 

контролюючими органами стосовно підозрілих фінансових операцій;  

- повернення коштів банками другого рівня клієнтам в випадках 

несанкціонованого використання безготівкових коштів шахраями;  

- надання операторами зв'язку якісних і доступних каналів зв'язку 

для оснащення місць неорганізованої торгівлі засобами безготівкових 

розрахунків;  

- посилення контролю та відповідальності банків другого рівня при 

незаконному переведенні в готівку грошових коштів;  

- опрацювання можливості використання посвідчення особистості в 

якості платіжної картки;  
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- проведення спільно з банками другого рівня заходів з підвищення 

рівня обізнаності населення про діючу систему безготівкових платежів та 

використання платіжних карток через засоби масової інформації та інтернет-

ресурси;  

- організація на регулярній основі розіграшу державної лотереї за 

чеками, що видаються POS-терміналами в цілях стимулювання більш 

активного використання платіжних карток для здійснення безготівкових 

платежів.  

5.  Вдосконалення фіскального адміністрування.  

З метою підвищення ефективності фіскального адміністрування 

необхідно забезпечити реалізацію наступних заходів:  

- внесення змін і доповнень до законодавства в частині 

упорядкування реєстрації, перереєстрації юридичних осіб, які передбачають 

проведення податкової перевірки після здійснення реєстрації та 

перереєстрації підприємств;  

- удосконалення критеріїв оцінки ризиків, у тому числі при 

постановці на облік з ПДВ, реорганізації юридичних осіб і т.д.  

Варто підкреслити необхідність проведення систематичної роботи з 

виявлення нових схем ухилення від сплати податків, а також створення 

ефективних механізмів обміну інформацією між державними та приватними 

структурами [83].  

6. Створення сприятливих та ефективних умов для ведення бізнесу.  

Протидія тіньовій економіці в реальному секторі вимагає створення 

умов для виходу з тіні суб'єктів підприємництва шляхом зниження витрат 

ведення бізнесу та вдосконалення системи державного регулювання. В 

даному контексті необхідно вжити наступних заходів:  

- розробка критеріїв відбору товарних ринків задля проведення 

ґрунтовного аналізу та оцінки стану конкурентного середовища, які 

передбачатимуть повне охоплення галузей економіки;  
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- аналіз системи управління ризиками на предмет їх відкритості та 

закритості;  

- концептуальний перегляд дозвільної системи. 

На даний момент набула чинності постанова Кабінету Міністрів 

України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» 

від 10 вересня 2014 року №442, що покликана скоротити витрати на 

утримання чиновницького апарату, зменшити корупційний чинник і тиск на 

бізнес, підвищити ефективність системи державного контролю. 

Перший етап реформи центральних контролюючих органів – 

скорочення та оптимізація. Так, з 56 центральних органів влади, що мають 

контрольні повноваження, залишаться 26 (скорочення – 51%), з 1032 

контрольних функцій, які належать різним ЦОВВ, залишиться 680 

(скорочення - 34%), скорочення штату по центральних апаратах ЦОВВ – з 

2544 до 1440 (56%). 

Зокрема, згідно з відповідною постановою Кабінету Міністрів України, 

ліквідовані такі контролюючі органи: 

- Державна інспекція з контролю за цінами. Функції з моніторингу 

динаміки цін (тарифів) на споживчому ринку покладені на Державну службу 

статистики; 

- Державна служба з питань захисту персональних даних; 

- Державна інспекція сільського господарства. Функції щодо 

здійснення реєстрації та обліку машин покладені на Міністерство внутрішніх 

справ, функції щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині 

експлуатації та технічного стану машин – на Державну службу з безпеки на 

транспорті, функції щодо здійснення сертифікації насіння і садивного 

матеріалу – на Державну службу по питань безпеки харчових продуктів та 

захисту споживачів, функції щодо здійснення державного нагляду 

(контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та 

охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості грунтів – на 

Державну екологічну інспекцію; 
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- Державне агентство з туризму та курортів. Його функції покладено 

на Міністерство економічного розвитку і торгівлі (крім державного нагляду 

(контролю) у сфері туризму і курортів); 

- Державна пробірна служба. Функції з реалізації державної політики 

у сфері державного пробірного контролю покладені на Міністерство 

фінансів, а функції захисту прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння – на Державну службу з питань безпеки харчових 

продуктів та захисту споживачів; 

- Державне агентство з інвестицій та управління національними 

проектами. Функції покладено на Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі; 

- Державна служба з питань протидії ВІЛінфекції/СНІДу та інших 

соціально небезпечних захворювань. Її функції покладені на Міністерство 

охорони здоров'я; 

- Державне агентство екологічних інвестицій. Його функції 

покладено на Міністерство екології та природних ресурсів [74]. 

Реформування сфери контролюючих органів в напрямку скорочення їх 

кількості та загальної оптимізації діяльності дозвільної системи може в 

короткостроковій перспективі обмежити прояви корупційних можливостей 

даної сфери, зекономити кошти державного бюджету та суттєво полегшити 

бюрократичний тиск на представників малого та середнього бізнесу. 

7. Боротьба з корупцією та підвищення рівня правової культури 

населення.  

З метою зниження рівня корупції в державних органах актуальною 

вбачається реалізація наступних заходів:  

- посилення ролі ринків та конкуренції, що повинно забезпечити 

зменшення розмірів потенційного прибутку від корупційних дій;  

- вдосконалення діяльності інститутів громадянського суспільства 

антикорупційної спрямованості;  
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- активізування взаємодії з провідними іноземними структурами, що 

реалізують антикорупційні Програми, впроваджувати в практику 

антикорупційної боротьби позитивний зарубіжний досвід;  

- розробка законопроекту, що передбачає перевірку на поліграфі 

керівників державних органів;  

- розробка законопроекту для публічної декларації доходів 

державних службовців;  

- удосконалення форми співпраці державних органів з громадськими 

інститутами.  

Отже, на нашу думку, пріоритетами фінансової політики в сфері 

детінізації економіки України є:  

- вдосконалення існуючих методик розрахунку рівня тіньової 

економіки з врахуванням світової практики; 

- створення умов для детінізації суспільно-політичного процесу; 

- підвищення ефективності управління державними фінансами на 

всіх стадіях планування ти використання бюджетних коштів;  

- вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності та поліпшення 

міжвідомчої взаємодії; 

- вдосконалення законодавства в сфері боротьби з економічними 

злочинами; 

- стимулювання розвитку безготівкових розрахунків; 

- вдосконалення фіскального адміністрування; 

- протидія тіньовій економіці в реальному секторі шляхом зниження 

транзакційних витрат та вдосконалення державної дозвільної системи; 

- боротьба з корупцією та підвищення рівня правової культури 

населення; 

- посилення захищеності прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

- зміцнення економічної безпеки держави у процесі поглиблення 

міжнародної та глобальної економічної інтеграції тощо. 



166 

Підсумовуючи варто зазначити, що завдання протидії тінізації 

економіки України особливо гостро постає за умов сучасних геополітичних 

викликів, євроінтеграційних процесів. Окреслені вище напрями протидії 

тінізації економіки України формують основний сутнісний базис для 

подальшої розробки комплексного плану детінізації економіки та бюджетної 

сфери України.  

Протидія тінізації економіки України вимагає проведення 

поліпредметних досліджень, розробки комплексної стратегії протидії у 

співпраці із зарубіжними партнерами, насамперед з метою використання їх 

позитивного досвіду у боротьбі з цим загрозливим для національної 

фінансової безпеки явищем. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. В умовах глобалізації економіки проблема її тінізації вирішується не 

лише на національному, а й на міжнародному рівні, свідченням чого є 

створення міжнародних організацій по боротьбі з корупцією, організованою 

злочинністю, легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом, а також 

прийняття міжнародних стандартів, нормативних та рекомендаційних 

документів в сфері детінізації економіки. Проте, поряд із цим ефективна 

протидія поширенню тіньових економічних відносин може бути реалізована 

лише за наявності національних організаційно-правових механізмів 

детінізації економіки, які побудовані на міжнародних стандартах з 

урахуванням як світового досвіду детінізації економіки, так і національних 

особливостей даного явища та рушійних факторів його поширення в кожній 

окремо взятій країні. 

2. Тіньова економіка належить до найскладніших міжнародних питань, 

що мають національний, регіональний і міжнародний характер, вирішення 

якого не може бути забезпечене в рамках однієї держави. Складність 

подолання цього явища пояснюється протиріччям між зростанням 
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міжнародного чиннику в діяльності сучасних злочинних організацій 

внаслідок трансформації системи міжнародних відносин і розвитку процесів 

глобалізації та обмеженими можливостями національних урядів здійснювати 

контроль за діяльністю злочинних структур транснаціонального характеру. 

До зазначеного, слід додати про таке: глобалізація міжнародних відносин, 

окрім, безумовно, позитивних наслідків, створила водночас сприятливий 

ґрунт для інтернаціоналізації злочинності, що в свою чергу є підґрунтям 

щодо тінізації міжнародних господарських процесів. Доступ до політичної 

влади для кримінальних структур стає важливою конкурентною перевагою в 

боротьбі за ринки сировини та збуту; по-третє, глобалізація сприяє 

загостренню проблеми криміналізації, переродження держави, особливо 

світової периферії, позбавленої можливостей ефективно протистояти 

впливові транснаціонального капіталу злочинного походження. Аби 

вирішити власні бюджетні, соціальні проблеми, уряди відсталих країн, як, 

наприклад, Болівії, Нігерії, Науру, змушені йти шляхом залучення цього 

капіталу та гарантування злочинцям недоторканості, що сприяло появі 

феномену держав-притулків для злочинців. 

3. Серед заходів, які застосовують уряди розвинених країн з відносно 

малою тінізацією економіки є заходи протидії збільшення обсягів тіньової 

економіки, втраті механізмів керованості економічними процесами, 

поширенню корупції та формуванні тіньового політичного ринку. Значна 

увага приділяється питанням боротьби з організованою злочинністю, а у 

багатьох відсталих країнах імідж організованої злочинності як сили, що 

забезпечує робочі місця та добробут значної маси населення, є, скоріше, 

позитивним, що створює серйозні перепони у подоланні економічної 

злочинності як загрози економічної безпеці держави. 

4. Пріоритетами фінансової політики в сфері детінізації економіки 

України є:  

 вдосконалення існуючих методик розрахунку рівня тіньової 

економіки з врахуванням світової практики; 
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 створення умов для детінізації суспільно-політичного процесу; 

 підвищення ефективності управління державними фінансами на всіх 

стадіях планування ти використання бюджетних коштів;  

 вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності та поліпшення 

міжвідомчої взаємодії; 

 вдосконалення законодавства в сфері боротьби з економічними 

злочинами; 

 стимулювання розвитку безготівкових розрахунків; 

 вдосконалення фіскального адміністрування; 

 протидія тіньовій економіці в реальному секторі шляхом зниження 

транзакційних витрат та вдосконалення державної дозвільної системи; 

 боротьба з корупцією та підвищення рівня правової культури 

населення; 

 посилення захищеності прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

 зміцнення економічної безпеки держави у процесі поглиблення 

міжнародної та глобальної економічної інтеграції. 

5. Завдання протидії тінізації економіки України особливо гостро 

постає за умов сучасних геополітичних викликів, євроінтеграційних 

процесів. Окреслені вище напрями протидії тінізації економіки України 

формують основний сутнісний базис для подальшої розробки комплексного 

плану детінізації економіки України. Протидія тінізації економіки України 

вимагає проведення поліпредметних досліджень, розробки комплексної 

стратегії протидії у співпраці із зарубіжними партнерами, насамперед з 

метою використання їх позитивного досвіду у боротьбі з цим загрозливим 

для національної безпеки явищем. 

Основні положення даного розділу опубліковані автором у працях [155, 

158, 163, 166, 171, 238, 239]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено узагальнення та запропоновано нове вирішення 

актуального наукового завдання щодо поглиблення теоретичних положень та 

обґрунтування прикладних засад дослідження механізму детінізації 

економіки та її ролі в забезпеченні бюджетного зростання України, 

визначення стратегічних пріоритетів, методів, фінансових важелів 

обмеження масштабів тіньової економіки в державі. Проведене дослідження 

дозволяє сформулювати такі висновки. 

1. Аналіз ґенези теоретичних досліджень тінізації та детінізації 

економіки засвідчив про необхідність враховувати складність та важливість 

даного явища, специфічну варіативність дефініювання, звертаючи увагу на 

всі можливі аспекти та труднощі реалізації політики, спрямованої на її 

здійснення. Запропоновано авторське визначення детінізації економіки як 

процесу зменшення тіньового сектору через провадження комплексної 

фінансової політики держави, спрямованої на викорінення причин тінізації 

економіки, створення передумов для ведення легальної економічної 

діяльності та усунення чинників, що сприяють відтворенню джерел її 

тінізації, легалізації значної частини фінансових ресурсів та спрямуванню їх 

у реальний сектор економіки.  

2.  В трансформаційних умовах основною причиною поширення 

тінізації економіки є недосконалість інституційного середовища, зокрема 

відсутність нормальних «правил гри» для підприємців внаслідок лобіювання 

корпоративних інтересів власного бізнесу під час прийняття законів, а також 

суцільний правовий нігілізм, що призводить не лише зменшення реального 

(формального) обсягу валового внутрішнього продукту, а й автоматично 

зменшує величину (обсяг) надходжень до бюджетів різних рівнів. 

3. Аналіз діючих методів, а також оцінка обсягів та рівня тіньової 

економіки України дозволили сформулювати такі висновки: разючі 

розбіжності за результатами розрахунків окремих методів змушують ставити 
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під сумнів доцільність використання даного комплексу методів; розрахунок 

офіційного показника тіньової економіки України потребує вдосконалення та 

подальшого використання методу за показником зайнятості, окремих 

сучасних модифікацій монетарного методу, як таких, що відповідають 

економічним реаліям; доцільною є розробка та вдосконалення методів 

прямого оцінювання тіньової економіки (опитування, анкетування), які 

забезпечують достатній обсяг даних для подальших оцінок. Недооціненою 

вважається роль методів економетричного моделювання, які здатні оцінити 

похибку дослідження, взаємозв’язок досліджуваних змінних та визначити 

корелюючі фактори моделі. 

4. Злочинність у бюджетній сфері України останніми роками набула 

якісно інших параметрів, починаючи від масштабних обсягів зловживань і 

тінізації, завершуючи суб’єктами тіньових відносин, до кола яких входять 

представники державних органів влади. Саме тому протидія тінізації 

бюджетних відносин вимагає проведення поліпредметних досліджень, 

розробки стратегії протидії у співпраці із зарубіжними партнерами, 

насамперед з метою використання їх позитивного досвіду у боротьбі з цим 

загрозливим для національної безпеки явищем. 

5. Застосування економетричних методів оцінювання дозволило 

узагальнити основні причини відпливу бюджетних коштів у тіньовий сектор, 

до яких відносяться: міцний взаємозв’язок між представниками влади та 

бізнесом; системні вади фінансово-бюджетної політики (чинна податкова 

система фактично зосереджена на максимальному залученні надходжень до 

бюджету, без урахування можливих негативних наслідків надмірного 

фіскального тиску на суб’єктів господарювання та громадян); відсутність 

повноцінного ринкового середовища (уповільнення інституційних, 

структурних та економічних змін, недосконалість ринкових механізмів 

призводять до неузгодженості державної економічної політики з інтересами 

суб’єктів господарювання, які змушені самостійно розробляти неформальні 

механізми взаємної співпраці); високий рівень корупції та недостатня 
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некомпетентність державних службовців (корупція є одним з головних 

чинників, який впливає на розвиток України та залишається однією з 

найбільших перешкод на шляху її інтеграції до світового співтовариства); 

нестабільність інвестиційного та підприємницького клімату; непрозорість 

політичного середовища.  

6. В умовах України простежується циклічність процесу тінізації 

бюджетних відносин та його взаємопов’язаність з політичними циклами та 

рівнем бюджетного дефіциту. Поглиблення бюджетного дефіциту тісно 

пов’язане з періодами проведення виборчих кампаній в Україні: істотне 

збільшення дефіциту відбувається одразу перед проведенням виборів, а в рік 

безпосередньої події спостерігається його надмірний рівень. 

7. Складність протидії тінізації економіки пояснюється протиріччям 

між зростанням міжнародного чинника в діяльності сучасних злочинних 

організацій внаслідок трансформації системи міжнародних відносин і 

розвитку процесів глобалізації та обмеженими можливостями національних 

урядів здійснювати контроль за діяльністю злочинних структур 

транснаціонального характеру. Доведено, що глобалізація міжнародних 

відносин, окрім, безумовно, позитивних наслідків, створила водночас 

сприятливий ґрунт для інтернаціоналізації злочинності, що в свою чергу є 

підґрунтям тінізації міжнародних господарських процесів.  

8. Основними пріоритетами фінансової політики держави в сфері 

детінізації економіки України є: підвищення ефективності управління 

державними фінансами на всіх стадіях планування та використання 

бюджетних коштів; стимулювання розвитку безготівкових розрахунків; 

вдосконалення податкового адміністрування; зниження трансакційних витрат 

та вдосконалення державної дозвільної системи; вдосконалення існуючих 

методик розрахунку рівня тіньової економіки; створення сприятливих 

інституційних засад для детінізації економіки; вдосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності та законодавства в сфері боротьби з 

економічними злочинам; боротьба з корупцією та підвищення рівня правової 
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культури населення; посилення захищеності прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; зміцнення фінансової безпеки держави у процесі поглиблення 

міжнародної та глобальної економічної інтеграції. Реалізація заходів щодо 

детінізації економіки сприятиме забезпеченню бюджетного зростання 

України як сукупності інституційних засад у бюджетному процесі, що 

спрямовані на залучення додаткових фінансових ресурсів у легальну економіку 

та забезпечення сукупності системних заходів і засобів з урахуванням сфер 

виникнення тіньових процесів, забезпечує оздоровлення і зростання 

національної економіки й попередження відмиванню бюджетних коштів та 

відтоку капіталу за межі країни, виступає передумовою забезпечення стійкості 

економіки до кризових явищ і загроз. 
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Додаток В 

Таблиця В.1  

Динаміка злочинності в Україні у 2012-2013 

Види злочинів 

Зареєстровано злочинів Розслідувано злочинів 
Знято з 

обліку 
Виявлено осіб, які 

вчинили злочини 
2012 2013 

динаміка, 

% 
2012 2013 

динам

іка, 

% 

2013 

Привласнення, розтрата 

майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання 

службовим становищем 

8112 5998 -26.1 6559 5288 -19.4 1271 3120 

у  

т.ч. 

в особливо великих 

розмірах 
827 477 -42.3 583 436 -25.2 266 366 

Злочини у сфері 

господарської діяльності 
9956 7196 -27.7 8053 6569 -18.4 983 5097 

з 

них 

фіктивне 

підприємництво 
550 323 -41.3 345 290 -15.9 89 230 

легалізація 

(відмивання) доходів, 

одержаних злочинним 

шляхом 

346 266 -23.1 262 281 7.3 76 266 

нецільове 

використання 

бюджетних коштів 

40 16 -60.0 27 12 -55.6 16 12 

порушення порядку 

здійснення операцій з 

металобрухтом 

2067 2268 9.7 1995 2243 12.4 66 2201 

шахрайство з 

фінансовими 

ресурсами 

353 215 -39.1 277 233 -15.9 44 161 

незаконна 

приватизація 

державного, 

комунального майна 

33 21 -36.4 16 14 -12.5 9 9 

незаконні дії щодо 

приватизаційних 

паперів 

3 
 

-100.0 2 
 

-100.0 2 
 

недотримання особою 

обов'язкових умов 

щодо приватизації 

державного, 

комунального майна 

або  підприємств та їх 

подальшого 

використання 

43 
 

-100.0 37 2 -94.6 4 1 

Злочини у сфері службової 

діяльності 
16256 9667 -40.5 13934 10873 -22.0 2818 6480 

з 

них 

зловживання владою 

або службовим 

становищем 

4306 1829 -57.5 3241 2117 -34.7 1001 1588 

перевищення влади 

або службових 

повноважень 

837 328 -60.8 620 407 -34.4 256 385 

хабарництво 2912 1972 -32.3 2764 2179 -21.2 295 1635 

у 

т.ч. 

одержання 

хабара (ст.368 

КК) 

2537 1437 -43.4 2420 1629 -32.7 214 1239 

давання 

хабара (ст.369 

КК) 

335 362 8.1 315 368 16.8 68 238 

службове підроблення 6608 4105 -37.9 5820 4358 -25.1 892 2694 
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Продовження таблиці В.1  

Найменування регіонів 

та залізниць 

Злочини у сфері 

господарської 

діяльності 

з них 

фіктивне 

підприємництво 

легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом 

2012 2013 

дина- 

міка, 

% 

2012 2013 

дина- 

міка, 

% 

2012 2013 
дина- 

міка, % 

АР Крим 401 297 -25.9 5 1 -80.0 14 8 -42.9 

Вінницька 321 160 -50.2 3 1 -66.7 6 6 
 

Волинська 234 211 -9.8 3 6 100.0 9 9 
 

Дніпропетровська 640 584 -8.8 36 47 30.6 16 27 68.8 

Донецька 978 748 -23.5 36 18 -50.0 65 44 -32.3 

Житомирська 417 280 -32.9 23 5 -78.3 9 4 -55.6 

Закарпатська 131 80 -38.9 1 1 
 

7 5 -28.6 

Запорізька 510 373 -26.9 35 10 -71.4 12 6 -50.0 

Івано-Франківська 252 193 -23.4 2 
 

-100.0 5 7 40.0 

Київська 184 109 -40.8 27 15 -44.4 19 4 -78.9 

місто Київ 528 354 -33.0 170 119 -30.0 19 12 -36.8 

Кіровоградська 111 82 -26.1 20 5 -75.0 9 4 -55.6 

Луганська 743 493 -33.6 46 6 -87.0 19 17 -10.5 

Львівська 528 604 14.4 3 6 100.0 16 18 12.5 

Миколаївська 224 176 -21.4 5 5 
 

4 8 100.0 

Одеська 444 330 -25.7 42 13 -69.0 27 16 -40.7 

Полтавська 313 193 -38.3 4 4 
 

6 8 33.3 

Рівненська 226 145 -35.8 11 4 -63.6 7 4 -42.9 

місто Севастополь 103 39 -62.1 10 2 -80.0 8 5 -37.5 

Сумська 159 124 -22.0 2 3 50.0 5 4 -20.0 

Тернопільська 134 211 57.5 1 1 
 

9 7 -22.2 

Харківська 400 246 -38.5 22 20 -9.1 14 13 -7.1 

Херсонська 363 198 -45.5 24 12 -50.0 9 4 -55.6 

Хмельницька 230 54 -76.5 2 1 -50.0 7 2 -71.4 

Черкаська 176 90 -48.9 5 4 -20.0 4 5 25.0 

Чернігівська 554 353 -36.3 2 
 

-100.0 9 7 -22.2 

Чернівецька 305 173 -43.3 4 9 125.0 7 7 
 

Всього по УМВС 9609 6900 -28.2 544 318 -41.5 341 261 -23.5 

Донецька залізниця 40 16 -60.0 
   

1 
 

-100.0 

Львівська залізниця 77 59 -23.4 
      

Одеська залізниця 50 65 30.0 
   

1 2 100.0 

Придніпр. залізниця 50 55 10.0 
   

3 
 

-100.0 

Півд.-Зах. залізниця 102 77 -24.5 6 4 -33.3 
 

3 
 

Південна залізниця 28 24 -14.3 
 

1 
    

Всього по залізницях 347 296 -14.7 6 5 -16.7 5 5 
 

Всього по Україні 9956 7196 -27.7 550 323 -41.3 346 266 -23.1 
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Продовження таблиці В.1 

Найменування регіонів та 

залізниць 

з них 

нецільове використання 

бюджетних коштів 

порушення порядку 
здійснення операцій з 

металобрухтом 

шахрайство з фінансовими 

ресурсами 

2012 2013 
дина- 

міка, % 
2012 2013 

дина- 
міка, % 

2012 2013 
дина- 

міка, % 

АР Крим 1               -100.0 68 99      45.6 11 4     -63.6 

Вінницька                                 56 54      -3.6 33 9     -72.7 

Волинська                                 12 33     175.0 21 11     -47.6 

Дніпропетровська 4 6      50.0 197 180      -8.6 35 4     -88.6 

Донецька 8               -100.0 338 306      -9.5 11 32     190.9 

Житомирська 1               -100.0 45 189     320.0 5 2     -60.0 

Закарпатська 1               -100.0 26 14     -46.2 7 1     -85.7 

Запорізька            3           75 78       4.0 5 7      40.0 

Івано-Франківська 2               -100.0 62 41     -33.9 7 2     -71.4 

Київська                                 52 36     -30.8 2 6     200.0 

місто Київ 5 1     -80.0 20 8     -60.0 17 10     -41.2 

Кіровоградська                                 25 39      56.0 16 6     -62.5 

Луганська 4 4           255 273       7.1 26 19     -26.9 

Львівська 2               -100.0 39 42       7.7 12 11      -8.3 

Миколаївська                                 88 91       3.4 17 3     -82.4 

Одеська 3               -100.0 72 82      13.9 18 16     -11.1 

Полтавська 2               -100.0 75 91      21.3 6 1     -83.3 

Рівненська 2               -100.0 34 75     120.6 13 3     -76.9 

місто Севастополь                                 30 12     -60.0 3               -100.0 

Сумська                                 31 60      93.5 3 3           

Тернопільська                                 8 32     300.0 15 12     -20.0 

Харківська 1 2     100.0 43 35     -18.6 7 14     100.0 

Херсонська 1               -100.0 144 90     -37.5 6 13     116.7 

Хмельницька                                 11 14      27.3 9 3     -66.7 

Черкаська                                 30 23     -23.3 15 5     -66.7 

Чернігівська 1               -100.0 81 122      50.6 11 2     -81.8 

Чернівецька 1               -100.0 43 14     -67.4 21 15     -28.6 

Всього по УМВС 39 16     -59.0 1960 2133       8.8 352 214     -39.2 

Донецька залізниця                                 32 9     -71.9                                 

Львівська залізниця 1               -100.0 9 18     100.0                                 

Одеська залізниця                                 25 36      44.0                                 

Придніпр. залізниця                                 18 35      94.4                                 

Півд.-Зах. залізниця                                 17 17           1               -100.0 

Південна залізниця                                 6 20     233.3            1           

Всього по залізницях 1               -100.0 107 135      26.2 1 1           

Всього по Україні 40 16     -60.0 2067 2268       9.7 353 215     -39.1 

 

 

 



 

Таблиця В.2 

Звіт про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів за 2013 рік  

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 

Кількість 

(фактів, 

об'єктів 

контролю)  

Сума, 

всього 

Загальнодержавні ресурси Комунальні ресурси Недержавні ресурси 

всього 

у т. ч. 

кошти 

державного 

бюджету 

у т. ч. 

кошти 

державних 

цільових 

фондів 

у т. ч. 

майно 
всього 

у т. ч. 

кошти 

місцевих 

бюджетів 

у т. ч. 

майно 
всього 

у т. ч. 

майно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

ПРО КОНТРОЛЬНО-

РЕВІЗІЙНУ РОБОТУ 

                        

1. Виконано прямих доручень і 

звернень Президента України, 

Секретаріату Президента, 
Кабінету Міністрів, Верховної 

Ради, народних депутатів 

України 

010 2 077 х х х х х х х х х х 

2. Проведено контрольних 
заходів (всього),      

у тому числі: 

020 6 460 х х х х х х х х х х 

2.1.  Ревізій певного комплексу 
або окремих питань фінансово-

господарської діяльності 

021 6 040 х х х х х х х х х х 

 - у тому числі за зверненнями 

правоохоронних органів 
022 987 х х х х х х х х х х 

2.2. Ревізій виконання місцевих 

бюджетів 
023 80 х х х х х х х х х х 

2.3. Державних фінансових 
аудитів виконання місцевих 

бюджетів 

024 84 х х х х х х х х х х 

2.4. Державних фінансових 

аудитів виконання бюджетних 
програм 

025 35 х х х х х х х х х х 

2.5. Державних фінансових 

аудитів діяльності суб'єктів 
господарювання державного 

сектору економіки 

026 122 х х х х х х х х х х 

2.6. Перевірок державних 

закупівель 
027 53 х х х х х х х х х х 

2.7. Перевірок у складі робочих 

груп (комісійних перевірок) 
028 3 х х х х х х х х х х 

2.8. Перевірок та аудитів 

контрольно-ревізійної роботи у 
відомчих контрольно-

ревізійних підрозділах  

029 43 х х х х х х х х х х 

3. Проведено зустрічних звірок 030 30 244 х х х х х х х х х х 

4. Кількість підприємств, 
установ і організацій, 

охоплених ревізіями, 

040 5 980 х х х х х х х х х х 
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перевірками державних 
закупівель та комісійними 

перевірками 

 у тому числі:  - бюджетних 

установ 
041 3 896 х х х х х х х х х х 

                          - державних 

цільових фондів 
042 122 х х х х х х х х х х 

5. Обсяг охоплених ревізіями, 

перевірками державних 
закупівель та комісійними 

перевірками фінансових та 

матеріальних ресурсів 

050 х 
672 020 

987,62 

472 897 

781,83 
86 382 839,24 

9 387 

032,00 

246 648 

710,28 

197 522 

421,64 

93 279 

871,08 

79 827 

032,68 
х х 

6. Кількість підприємств, 

установ і організацій,  в яких 

виявлено фінансові порушення, 
(всього), у тому числі: 

060 5 708 х х х х х х х х х х 

 - у бюджетних установах і 

організаціях 
061 3 800 х х х х х х х х х х 

 - у державних цільових фондах 062 103 х х х х х х х х х х 

7. Розглянуто звернень 
громадян, посадових осіб 

підприємств, установ і 

організацій 

070 4 105 х х х х х х х х х х 

8.1. Ініційовано прийняття 

законодавчих і нормативно-

правових актів 

080 24 х х х х х х х х х х 

 - у тому числі регуляторних 081 15 х х х х х х х х х х 

8.2. Прийнято законодавчих і 

нормативно-правових актів 
082 7 х х х х х х х х х х 

 - у тому числі регуляторних 083 4 х х х х х х х х х х 

із загальної кількості 
затверджено 

Держфінінспекцією України 

084 0 х х х х х х х х х х 

9. Оприлюднення результатів 
роботи (в друкованих 

виданнях, через телебачення, 

радіомовлення, тощо) 

090 25 222 х х х х х х х х х х 

ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО 

ВИЯВЛЕНІ ФІНАНСОВІ 

ПОРУШЕННЯ 

                        

Виявлено фінансових 

порушень, що призвели до 

втрат фінансових і 

матеріальних ресурсів 

100 5 595 3 689 178,16 
2 459 

505,18 
737 850,92 66 723,42 397 041,20 

1 141 

923,76 
936 838,66 83 730,73 87 749,21 3 077,47 

1. Недоотримано фінансових 
ресурсів (всього), 

110 3 527 1 276 035,67 850 105,19 89 287,30 4 167,96 х 416 146,28 363 836,23 х 9 784,20 х 

 у тому числі: - загальним 

фондом бюджету 
111 1 619 290 049,52 51 038,57 51 038,57 х х 239 010,95 239 010,95 х х х 

                        - спеціальним 
фондом бюджету 

112 1 593 163 074,01 38 248,73 38 248,73 х х 124 825,28 124 825,28 х х х 

із них спецфондом бюджетних 

установ і організацій 
113 1 162 46 535,43 26 399,87 26 399,87 0,00 х 20 135,56 20 135,56 х х х 
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                        - державними 
цільовими фондами  

114 92 4 167,96 4 167,96 х 4 167,96 х х х х х х 

2. Проведення витрат з 

порушенням законодавства 

(всього), у тому числі: 

120 5 413 2 413 142,49 
1 609 

399,99 
648 563,62 62 555,46 397 041,20 725 777,48 573 002,43 83 730,73 77 965,02 3 077,47 

 - у бюджетних установах і 

організаціях 
121 3 637 1 066 162,39 507 214,42 386 781,85 26,21 120 406,36 558 947,97 493 713,27 65 234,70 х х 

 - у державних цільових фондах 122 92 68 456,60 68 456,60 5 938,00 62 518,20 0,40 0,00 0,00 х х х 

2.1. Нецільові витрати 
державних ресурсів(всього), у 

тому числі:  

123 676 128 689,92 22 476,29 20 128,85 23,99 0,00 106 213,63 106 208,73 4,90 х х 

 - у бюджетних установах і 

організаціях 
124 627 115 134,77 13 047,16 13 023,17 23,99 0,00 102 087,61 102 082,71 4,90 х х 

 - у державних цільових фондах  125 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х 

2.2. Незаконні витрати (всього), 

у тому числі:  
126 5 316 2 067 988,31 

1 397 

154,16 
628 088,14 62 531,47 217 230,60 600 919,96 466 694,12 65 536,64 69 914,19 1 458,98 

 - у бюджетних установах і 
організаціях 

127 3 596 880 947,00 438 612,79 373 416,05 2,22 65 194,52 442 334,21 391 549,48 50 784,73 х х 

 - у державних цільових фондах  128 92 68 456,60 68 456,60 5 938,00 62 518,20 0,40 0,00 0,00 х х х 

2.3. Недостачі (всього), у тому 

числі:  
129 1 406 216 464,26 189 769,54 346,63 0,00 179 810,60 18 643,89 99,58 18 189,19 8 050,83 1 618,49 

 - у бюджетних установах і 
організаціях 

130 920 70 080,62 55 554,47 342,63 0,00 55 211,84 14 526,15 81,08 14 445,07 х х 

 - у державних цільових фондах  131 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х 

III. ВЖИТІ ЗАХОДИ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 

КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ 

                        

1. Кількість направлених 

інформацій про результати 
ревізій, перевірок державних 

закупівель та комісійних 

перевірок для прийняття 
управлінських рішень  

310 7 681 х х х х х х х х х х 

2. Кількість користувачів, яким 

направлено аудиторські звіти 
та відповідні інформації для 

прийняття управлінських 

рішень 

320 568 х х х х х х х х х х 

2.1. Кількість наданих 
пропозицій за результатами 

державних фінансових аудитів 

321 2 397 х х х х х х х х х х 

3. Кількість поданих 
Держфінінспекцією та її 

територіальними органами 

висновків та пропозицій щодо 
застосування фінансових 

санкцій та нарахування 

платежів 

330 8 446 х х х х х х х х х х 

4. Кількість переданих до 
правоохоронних органів 

матеріалів ревізій, перевірок 

державних закупівель та 

340 2 613 х х х х х х х х х х 
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комісійних перевірок (всього) 

4.1. Кількість переданих до 
правоохоронних органів 

матеріалів ревізій та перевірок, 

проведених за власною 
ініціативою 

341 1 479 х х х х х х х х х х 

4.2. Кількість переданих до 

правоохоронних органів 
матеріалів ревізій та перевірок, 

проведених за їх зверненнями 

342 935 х х х х х х х х х х 

5. Складено протоколів про 

адміністративне 
правопорушення (ст. 164-2, 

166-6 КУпАП) 

350 22 566 х х х х х х х х х х 

6.1. Направлено до суду 
протоколів про адміністративне 

порушення за порушення 

законодавства про бюджетну 
систему (ст. 164-12 КУпАП) 

361 1 232 х х х х х х х х х х 

6.2. Направлено до суду 

протоколів про адміністративне 

порушення за порушення 
законодавства про здійснення 

закупівлі товарів, робіт і послуг 

за державні кошти (ст. 164-14 
КУпАП) 

362 1 521 х х х х х х х х х х 

6.3. Направлено до суду 

протоколів про адміністративне 
порушення за порушення умов 

видачі векселів (ст. 163-12 

КУпАП) 

363 0 х х х х х х х х х х 

7.1. Пред'явлено позовів до 

суду щодо відшкодування 

винними особами втрат 
фінансових і матеріальних 

ресурсів 

371 1 188 1 220 383,45 х х х х х х х х х 

7.2. Ініційовано позовів перед 

органами прокуратури, 
об'єктом контролю або його 

органом управління, іншим 

державним органом  

372 1 854 х х х х х х х х х х 

8. Направлено до Державної 

служби фінансового 

моніторингу інформацій про 
запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним 
шляхом 

380 226 1 714 914,00 х х х х х х х х х 

ІV. РЕАЛІЗАЦІЯ ВЖИТИХ 

ЗАХОДІВ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 

КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ 
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1. Прийнято управлінських 
рішень за результатами ревізій, 

перевірок державних 

закупівель та комісійних 
перевірок 

410 7 629 х х х х х х х х х х 

1.1. Притягнуто до 

дисциплінарної 

відповідальності осіб 

411 7 300 х х х х х х х х х х 

1.2. Притягнуто до 

матеріальної відповідальності 

осіб 

412 1 519 х х х х х х х х х х 

1.3. Звільнено із займаних 
посад 

413 1 762 х х х х х х х х х х 

2. Прийнято управлінських 

рішень за результатами 
державних фінансових аудитів 

420 732 х х х х х х х х х х 

2.1. Кількість врахованих 

пропозицій за результатами 

державних фінансових аудитів 

421 1 849 х х х х х х х х х х 

3.1. Призупинено бюджетних 

асигнувань 
431 1 081 х х х х х х х х х х 

3.2. Зупинено операцій з 

бюджетними коштами 
432 5 869 х х х х х х х х х х 

3.3. Зменшено бюджетних 

призначень / асигнувань 

розпорядникам бюджетних 
коштів 

433 990 74 720,41 10 112,94 10 112,94 х х 64 607,47 64 607,47 х х х 

3.4. Прийнято вимог про 

повернення використаних не за 
цільовим призначенням суми 

субвенції та коштів, наданих 

одержувачам бюджетних 
коштів 

434 21 632,18 386,06 386,06 х х 246,12 246,12 х х х 

3.5.  Прийнято вимог на 

безспірне вилучення коштів з 

бюджету 

435 0 0,00 0,00 0,00 х х 0,00 0,00 х х х 

3.6. Стягнуто податковим 

органом в дохід бюджету за 

матеріалами Держфінінспекції 
та її територіальних органів 

436 19 876,96 351,36 351,36 х х 525,60 525,60 х х х 

4. Кількість розпочатих 

досудових розслідувань за 

матеріалами проведених 
контрольних заходів (всього) 

440 2 659 х х х х х х х х х х 

4.1. За матеріалами ревізій та 

перевірок, які проведено за 
власною ініціативою  

441 1 996 х х х х х х х х х х 

4.2. За матеріалами ревізій та 

перевірок, які проведено за 

зверненнями правоохоронних 
органів 

442 384 х х х х х х х х х х 

5. Кількість вручень письмових 460 461 х х 0 х х х х х х 0 
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повідомлень про підозру у 
вчиненні кримінального 

правопорушення за 

переданими матеріалами 
контрольних заходів (всього) 

5.1. За матеріалами ревізій та 

перевірок, які проведено за 

власною ініціативою  

461 289 х х 0 х х х х х х 0 

5.2. За матеріалами ревізій та 

перевірок, які проведено за 

зверненнями правоохоронних 
органів 

462 170 х х 0 х х х х х х 0 

6.1. Притягнуто осіб до 

адміністративної 

відповідальності                                                                                 
(ст. 164-2, 166-6 КУпАП) 

451 22 523 4 214,67 х х х х х х х х х 

6.2. Фактично внесено 

адміністративних штрафів (ст. 
164-2, 166-6 КУпАП) 

452 х 4 065,69 х х х х х х х х х 

7.1. Притягнуто осіб до 

адміністративної 

відповідальності (ст. 164-12 
КУпАП) 

453 686 473,92 х х х х х х х х х 

7.2. Притягнуто осіб до 

адміністративної 
відповідальності (ст. 164-14 

КУпАП) 

454 155 1 783,39 х х х х х х х х х 

7.3. Фактично внесено 
адміністративних штрафів (ст. 

164-12, 164-14 КУпАП) 

455 х 1 058,00 х х х х х х х х х 

7.4. Притягнуто осіб до 

адміністративної 
відповідальності (ст. 163-12 

КУпАП) 

456 0 0,00 х х х х х х х х х 

7.5. Фактично внесено 
адміністративних штрафів (ст. 

163-12 КУпАП) 

457 х 0,00 х х х х х х х х х 

V. ВІДОМОСТІ ПРО СТАН 

УСУНЕННЯ ФІНАНСОВИХ 

ПОРУШЕНЬ 

                        

Усунуто фінансових 

порушень, що призвели до 

втрат фінансових і 

матеріальних ресурсів 

500 8 632 1 474 001,66 794 990,63 325 808,06 15 085,64 188 554,93 634 132,75 528 510,36 46 390,85 44 878,28 510,80 

у т. ч. за порушеннями, що 

виявлені у попередніх звітних 
роках  

501 3 826 506 541,35 321 151,07 123 028,94 9 763,72 98 467,25 150 244,47 132 130,65 4 180,52 35 145,81 396,60 

1. Надійшло фінансових 

ресурсів (всього),  
510 4 224 389 903,85 199 217,87 46 752,03 4 006,49 х 188 031,22 162 265,25 х 2 654,76 х 

 у тому числі: - до загального 
фонду бюджету 

511 1 872 105 206,31 17 514,00 17 514,00 х х 87 692,31 87 692,31 х х х 

  - до спеціального фонду 512 1 829 103 810,97 29 238,03 29 238,03 х х 74 572,94 74 572,94 х х х 
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бюджету 

з них до спецфонду бюджетних 
установ і організацій 

513 1 311 37 159,68 22 316,25 22 316,25 х х 14 843,43 14 843,43 х х х 

  - до державних цільових 

фондів  
514 93 4 006,49 4 006,49 х 4 006,49 х х х х х х 

із загальної суми - за 
порушеннями, що виявлені у 

попередніх звітних роках  

515 1 363 160 495,59 72 381,30 16 188,69 158,30 х 85 962,21 79 963,07 х 2 152,08 х 

2. Відшкодовано і поновлено 
витрат фінансових і 

матеріальних ресурсів (всього),  

520 7 753 1 084 097,81 595 772,76 279 056,03 11 079,15 188 554,93 446 101,53 366 245,11 46 390,85 42 223,52 510,80 

у тому числі: - у бюджетних 

установах і організаціях 
521 5 309 556 139,92 179 042,11 134 185,33 5 439,14 39 385,91 377 097,81 337 762,97 39 334,84 х х 

  - у державних цільових 

фондах  
522 246 6 896,78 6 896,78 1 262,66 5 633,67 0,45 0,00 0,00 х х х 

із загальної суми -  за 

порушеннями, що виявлені у 
попередніх звітних роках  

523 3 033 346 045,76 248 769,77 106 840,25 9 605,42 98 467,25 64 282,26 52 167,58 4 180,52 32 993,73 396,60 

2.1. Нецільових витрат 

державних ресурсів (всього), у 
тому числі:  

524 719 97 099,09 18 307,73 10 994,31 5 429,73 15,52 78 791,36 78 786,26 5,10 х х 

 - у бюджетних установах і 

організаціях 
525 668 91 884,33 14 585,85 9 130,13 5 423,99 0,00 77 298,48 77 293,38 5,10 х х 

 - у державних цільових фондах  526 1 5,74 5,74 0,00 5,74 0,00 0,00 0,00 х х х 

із загальної суми -  за 
порушеннями, що виявлені у 

попередніх звітних роках  

527 128 25 827,39 12 748,38 5 696,60 5 405,74 15,52 13 079,01 13 078,81 0,20 х х 

2.2. Незаконних витрат 
(всього),  

528 7 521 854 049,54 455 762,89 267 745,51 5 649,42 76 514,09 359 501,97 287 361,57 38 750,75 38 784,68 116,75 

 у тому числі: - у бюджетних 

установах і організаціях 
529 5 187 456 374,46 161 597,23 124 742,99 15,15 36 839,09 294 777,23 260 372,31 34 404,92 х х 

  - у державних цільових 
фондах  

530 245 6 891,04 6 891,04 1 262,66 5 627,93 0,45 0,00 0,00 х х х 

із загальної суми -  за 

порушеннями, що виявлені у 
попередніх звітних роках    

531 2 872 278 328,65 196 923,92 101 142,76 4 199,68 59 362,36 48 907,14 39 048,24 1 937,42 32 497,59 7,52 

2.3. Недостач (всього),  532 1 423 132 949,18 121 702,14 316,21 0,00 112 025,32 7 808,20 97,28 7 635,00 3 438,84 394,05 

у тому числі: - у бюджетних 

установах і організаціях 
533 957 7 881,13 2 859,03 312,21 0,00 2 546,82 5 022,10 97,28 4 924,82 х х 

  - у державних цільових 

фондах  
534 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х 

із загальної суми - за 

порушеннями, що виявлені у 
попередніх звітних роках  

535 187 41 889,72 39 097,47 0,89 0,00 39 089,37 2 296,11 40,53 2 242,90 496,14 389,08 
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Таблиця В.3  

Звітність 

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДЕРЖФІНІНСПЕКЦІЇ ТА ЇЇ ТЕРИТОРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

за січень-травень 2014 року 

ПОКАЗНИКИ Код рядка 

Кількість 

(фактів, 

об'єктів 

контролю)  

Сума, 

всього 

Загальнодержавні ресурси Комунальні ресурси 
Недержавні 

ресурси 

всього 

у т. ч. 

кошти 

державного 

бюджету 

у т. ч. 

кошти 

державних 

цільових 

фондів 

у т. ч. 

майно 
всього 

у т. ч. 

кошти 

місцевих 

бюджетів 

у т. ч. 

майно 
всього 

у т. ч. 

майно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРОЛЬНО-

РЕВІЗІЙНУ РОБОТУ 
                        

1. Виконано прямих доручень і звернень Президента 

України, Секретаріату Президента, Кабінету 

Міністрів, Верховної Ради, народних депутатів 
України 

010 672 х х х х х х х х х х 

2. Проведено контрольних заходів (всього),                                                                                                                              

у тому числі: 
020 17 194 х х х х х х х х х х 

2.1.  Ревізій певного комплексу або окремих питань 

фінансово-господарської діяльності 
021 4 163 х х х х х х х х х х 

 - у тому числі за зверненнями правоохоронних 

органів 
022 357 х х х х х х х х х х 

2.2. Ревізій виконання місцевих бюджетів 023 32 х х х х х х х х х х 

2.3. Державних фінансових аудитів виконання 

місцевих бюджетів 
024 22 х х х х х х х х х х 

2.4. Державних фінансових аудитів виконання 

бюджетних програм 
025 16 х х х х х х х х х х 

2.5. Державних фінансових аудитів діяльності 

суб'єктів господарювання державного сектору 

економіки 

026 70 х х х х х х х х х х 

2.6. Перевірок державних закупівель 027 12 873 х х х х х х х х х х 

2.7. Перевірок у складі робочих груп (комісійних 

перевірок) 
028 13 х х х х х х х х х х 

2.8. Перевірок та аудитів контрольно-ревізійної 

роботи у відомчих контрольно-ревізійних 
підрозділах  

029 5 х х х х х х х х х х 

3. Проведено зустрічних звірок 030 13 006 х х х х х х х х х х 

4. Кількість підприємств, установ і організацій, 
охоплених ревізіями, перевірками державних 

закупівель та комісійними перевірками 

040 16 230 х х х х х х х х х х 

 у тому числі:  - бюджетних установ 041 12 419 х х х х х х х х х х 

                          - державних цільових фондів 042 23 х х х х х х х х х х 

5. Обсяг охоплених ревізіями, перевірками 050 х 731 341 649 332 ########### 85 459,37 109 156 81 081 39 876 35 059 х х 
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державних закупівель та комісійними перевірками 
фінансових та матеріальних ресурсів 

000,14 916,46 260,04 961,55 202,54 398,74 

6. Кількість підприємств, установ і організацій,  в 

яких виявлено фінансові порушення, (всього), у тому 

числі: 

060 2 378 х х х х х х х х х х 

 - у бюджетних установах і організаціях 061 1 687 х х х х х х х х х х 

 - у державних цільових фондах 062 8 х х х х х х х х х х 

7. Розглянуто звернень громадян, посадових осіб 

підприємств, установ і організацій 
070 1 444 х х х х х х х х х х 

8.1. Ініційовано прийняття законодавчих і 
нормативно-правових актів 

080 20 х х х х х х х х х х 

 - у тому числі регуляторних 081 8 х х х х х х х х х х 

8.2. Прийнято законодавчих і нормативно-правових 

актів 
082 3 х х х х х х х х х х 

 - у тому числі регуляторних 083 0 х х х х х х х х х х 

із загальної кількості затверджено 

Держфінінспекцією України 
084 0 х х х х х х х х х х 

9. Оприлюднення результатів роботи (в друкованих 
виданнях, через телебачення, радіомовлення, тощо) 

090 11 221 х х х х х х х х х х 

ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВИЯВЛЕНІ ФІНАНСОВІ 

ПОРУШЕННЯ 
                        

Виявлено фінансових порушень, що призвели до 

втрат фінансових і матеріальних ресурсів 
100 1 818 

1 829 
022,71 

1 303 
125,73 

630 102,43 2 650,76 
214 

782,32 
514 

484,28 
329 

516,90 
123 

826,60 
11 

412,70 
553,10 

1. Недоотримано фінансових ресурсів (всього), 110 1 137 
466 

396,74 

315 

024,12 
95 303,41 807,03 х 

151 

039,46 

118 

210,22 
х 333,16 х 

 у тому числі: - загальним фондом бюджету 111 506 70 637,77 28 547,27 28 547,27 х х 
42 

090,50 
42 090,50 х х х 

                        - спеціальним фондом бюджету 112 509 
142 

875,86 
66 756,14 66 756,14 х х 

76 

119,72 
76 119,72 х х х 

із них спецфондом бюджетних установ і організацій 113 351 19 920,13 9 345,00 9 345,00 0,00 х 
10 

575,13 
10 575,13 х х х 

                        - державними цільовими фондами  114 35 807,03 807,03 х 807,03 х х х х х х 

2. Проведення витрат з порушенням законодавства 

(всього), у тому числі: 
120 1 777 

1 362 

625,97 

988 

101,61 
534 799,02 1 843,73 

214 

782,32 

363 

444,82 

211 

306,68 

123 

826,60 

11 

079,54 
553,10 

 - у бюджетних установах і організаціях 121 1 181 
385 

424,02 

164 

802,76 
145 849,34 0,00 18 953,42 

220 

621,26 

195 

910,39 

24 

710,87 
х х 

 - у державних цільових фондах 122 8 
335 

650,29 

335 

650,29 
334 020,53 1 625,94 3,82 0,00 0,00 х х х 

2.1. Нецільові витрати державних ресурсів(всього), у 

тому числі:  
123 261 54 915,61 17 401,53 17 401,53 0,00 0,00 

37 

514,08 
37 514,08 0,00 х х 

 - у бюджетних установах і організаціях 124 245 38 412,76 2 454,65 2 454,65 0,00 0,00 
35 

958,11 
35 958,11 0,00 х х 

 - у державних цільових фондах  125 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х 

2.2. Незаконні витрати (всього), у тому числі:  
126 1 739 

1 115 

871,09 

790 

995,11 
517 089,16 1 843,73 35 446,95 

313 

881,25 

173 

777,09 

111 

835,14 

10 

994,73 
512,63 

 - у бюджетних установах і організаціях 127 1 162 
340 

592,17 
160 

768,44 
143 086,36 0,00 17 682,08 

179 
823,73 

159 
938,38 

19 
885,35 

х х 

 - у державних цільових фондах  128 8 
335 

650,29 

335 

650,29 
334 020,53 1 625,94 3,82 0,00 0,00 х х х 

2.3. Недостачі (всього), у тому числі:  
129 490 

191 
839,27 

179 
704,97 

308,33 0,00 
179 

335,37 
12 

049,49 
15,51 

11 
991,46 

84,81 40,47 
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 - у бюджетних установах і організаціях 130 306 6 419,09 1 579,67 308,33 0,00 1 271,34 4 839,42 13,90 4 825,52 х х 

 - у державних цільових фондах  131 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х 

III. ВЖИТІ ЗАХОДИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ 
                        

1. Кількість направлених інформацій про результати 

ревізій, перевірок державних закупівель та 
комісійних перевірок для прийняття управлінських 

рішень  

310 3 075 х х х х х х х х х х 

2. Кількість користувачів, яким направлено 
аудиторські звіти та відповідні інформації для 

прийняття управлінських рішень 

320 244 х х х х х х х х х х 

2.1. Кількість наданих пропозицій за результатами 

державних фінансових аудитів 
321 1 056 х х х х х х х х х х 

3. Кількість поданих Держфінінспекцією та її 

територіальними органами висновків та пропозицій 

щодо застосування фінансових санкцій та 
нарахування платежів 

330 2 816 х х х х х х х х х х 

4. Кількість переданих до правоохоронних органів 

матеріалів ревізій, перевірок державних закупівель 

та комісійних перевірок (всього) 

340 929 х х х х х х х х х х 

4.1. Кількість переданих до правоохоронних органів 

матеріалів ревізій та перевірок, проведених за 

власною ініціативою 

341 517 х х х х х х х х х х 

4.2. Кількість переданих до правоохоронних органів 
матеріалів ревізій та перевірок, проведених за їх 

зверненнями 

342 333 х х х х х х х х х х 

5. Складено протоколів про адміністративне 

правопорушення (ст. 164-2, 166-6 КУпАП) 
350 9 307 х х х х х х х х х х 

6.1. Направлено до суду протоколів про 

адміністративне порушення за порушення 
законодавства про бюджетну систему (ст. 164-12 

КУпАП) 

361 457 х х х х х х х х х х 

6.2. Направлено до суду протоколів про 

адміністративне порушення за порушення 
законодавства про здійснення закупівлі товарів, 

робіт і послуг за державні кошти (ст. 164-14 КУпАП) 

362 626 х х х х х х х х х х 

6.3. Направлено до суду протоколів про 
адміністративне порушення за порушення умов 

видачі векселів (ст. 163-12 КУпАП) 

363 0 х х х х х х х х х х 

7.1. Пред'явлено позовів до суду щодо 

відшкодування винними особами втрат фінансових і 
матеріальних ресурсів 

371 461 
166 

880,97 
х х х х х х х х х 

7.2. Ініційовано позовів перед органами прокуратури, 

об'єктом контролю або його органом управління, 
іншим державним органом  

372 425 х х х х х х х х х х 

8. Направлено до Державної служби фінансового 

моніторингу інформацій про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом 

380 28 
121 

759,30 
х х х х х х х х х 

ІV. РЕАЛІЗАЦІЯ ВЖИТИХ ЗАХОДІВ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ 
                        

1. Прийнято управлінських рішень за результатами 410 2 600 х х х х х х х х х х 
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ревізій, перевірок державних закупівель та 
комісійних перевірок 

1.1. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності 

осіб 
411 2 420 х х х х х х х х х х 

1.2. Притягнуто до матеріальної відповідальності 
осіб 

412 477 х х х х х х х х х х 

1.3. Звільнено із займаних посад 413 437 х х х х х х х х х х 

2. Прийнято управлінських рішень за результатами 

державних фінансових аудитів 
420 276 х х х х х х х х х х 

2.1. Кількість врахованих пропозицій за 
результатами державних фінансових аудитів 

421 877 х х х х х х х х х х 

3.1. Призупинено бюджетних асигнувань 431 346 х х х х х х х х х х 

3.2. Зупинено операцій з бюджетними коштами 432 1 856 х х х х х х х х х х 

3.3. Зменшено бюджетних призначень / асигнувань 
розпорядникам бюджетних коштів 

433 318 31 954,58 680,87 680,87 х х 
31 

273,71 
31 273,71 х х х 

3.4. Прийнято вимог про повернення використаних 

не за цільовим призначенням суми субвенції та 

коштів, наданих одержувачам бюджетних коштів 

434 11 558,00 6,60 6,60 х х 551,40 551,40 х х х 

3.5.  Прийнято вимог на безспірне вилучення коштів 

з бюджету 
435 0 0,00 0,00 0,00 х х 0,00 0,00 х х х 

3.6. Стягнуто податковим органом в дохід бюджету 

за матеріалами Держфінінспекції та її 
територіальних органів 

436 1 8,25 0,00 0,00 х х 8,25 8,25 х х х 

4. Кількість розпочатих досудових розслідувань за 

матеріалами проведених контрольних заходів 
(всього) 

440 843 х х х х х х х х х х 

4.1. За матеріалами ревізій та перевірок, які 

проведено за власною ініціативою  
441 660 х х х х х х х х х х 

4.2. За матеріалами ревізій та перевірок, які 
проведено за зверненнями правоохоронних органів 

442 135 х х х х х х х х х х 

5. Кількість вручень письмових повідомлень про 

підозру у вчиненні кримінального правопорушення 
за переданими матеріалами контрольних заходів 

(всього) 

460 164 х х х х х х х х х 0 

5.1. За матеріалами ревізій та перевірок, які 

проведено за власною ініціативою  
461 82 х х 0 х х х х х х 0 

5.2. За матеріалами ревізій та перевірок, які 

проведено за зверненнями правоохоронних органів 
462 82 х х 0 х х х х х х 0 

6.1. Притягнуто осіб до адміністративної 

відповідальності                                                                                 

(ст. 164-2, 166-6 КУпАП) 

451 8 835 1 557,38 х х х х х х х х х 

6.2. Фактично внесено адміністративних штрафів (ст. 

164-2, 166-6 КУпАП) 
452 х 1 579,84 х х х х х х х х х 

7.1. Притягнуто осіб до адміністративної 
відповідальності (ст. 164-12 КУпАП) 

453 224 151,61 х х х х х х х х х 

7.2. Притягнуто осіб до адміністративної 

відповідальності (ст. 164-14 КУпАП) 
454 57 669,76 х х х х х х х х х 

7.3. Фактично внесено адміністративних штрафів (ст. 
164-12, 164-14 КУпАП) 

455 х 403,52 х х х х х х х х х 

7.4. Притягнуто осіб до адміністративної 

відповідальності (ст. 163-12 КУпАП) 
456 0 0,00 х х х х х х х х х 
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7.5. Фактично внесено адміністративних штрафів (ст. 
163-12 КУпАП) 

457 х 0,00 х х х х х х х х х 

V. ВІДОМОСТІ ПРО СТАН УСУНЕННЯ 

ФІНАНСОВИХ ПОРУШЕНЬ 
                        

Усунуто фінансових порушень, що призвели до 

втрат фінансових і матеріальних ресурсів 
500 3 587 

597 
335,11 

222 
493,01 

112 024,01 1 511,42 43 376,52 
373 

309,33 
240 

506,35 
90 

778,59 
1 

532,77 
35,29 

у т. ч. за порушеннями, що виявлені у попередніх 

звітних роках  
501 2 064 

217 

673,94 

104 

379,54 
42 343,73 642,82 30 286,90 

112 

072,51 
85 185,20 3 252,93 

1 

221,89 
0,00 

1. Надійшло фінансових ресурсів (всього),  510 1 675 
130 

878,39 
47 651,59 13 486,11 567,77 х 

82 
691,85 

62 121,30 х 534,95 х 

 у тому числі: - до загального фонду бюджету 511 743 38 298,22 6 403,70 6 403,70 х х 
31 

894,52 
31 894,52 х х х 

                        - до спеціального фонду бюджету 512 701 37 309,19 7 082,41 7 082,41 х х 
30 

226,78 
30 226,78 х х х 

з них до спецфонду бюджетних установ і організацій 513 453 8 717,15 4 864,71 4 864,71 х х 3 852,44 3 852,44 х х х 

                        - до державних цільових фондів  514 33 567,77 567,77 х 567,77 х х х х х х 

із загальної суми - за порушеннями, що виявлені у 

попередніх звітних роках  
515 810 78 972,81 29 755,64 4 927,45 31,86 х 

48 

691,02 
37 355,54 х 526,15 х 

2. Відшкодовано і поновлено витрат фінансових і 

матеріальних ресурсів (всього),  
520 3 091 

466 

456,72 

174 

841,42 
98 537,90 943,65 43 376,52 

290 

617,48 

178 

385,05 

90 

778,59 
997,82 35,29 

у тому числі: - у бюджетних установах і організаціях 521 2 139 
252 

401,78 
74 648,74 68 306,79 1,33 6 340,62 

177 

753,04 

160 

608,99 

17 

144,05 
х х 

                       - у державних цільових фондах  522 113 1 233,63 1 233,63 285,68 941,74 6,21 0,00 0,00 х х х 

із загальної суми -  за порушеннями, що виявлені у 

попередніх звітних роках  
523 1 594 

138 

701,13 
74 623,90 37 416,28 610,96 30 286,90 

63 

381,49 
47 829,66 3 252,93 695,74 0,00 

2.1. Нецільових витрат державних ресурсів (всього), 

у тому числі:  
524 255 61 361,68 7 220,03 7 100,33 0,00 119,70 

54 

141,65 
54 141,65 0,00 х х 

 - у бюджетних установах і організаціях 525 237 53 617,36 6 291,87 6 291,87 0,00 0,00 
47 

325,49 
47 325,49 0,00 х х 

 - у державних цільових фондах  526 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х 

із загальної суми -  за порушеннями, що виявлені у 

попередніх звітних роках  
527 64 29 093,09 6 780,27 6 660,57 0,00 119,70 

22 

312,82 
22 312,82 0,00 х х 

2.2. Незаконних витрат (всього),  
528 2 992 

392 

326,90 

162 

440,90 
91 125,30 943,65 38 425,07 

228 

913,23 

124 

215,60 

83 

280,39 
972,77 10,24 

 у тому числі: - у бюджетних установах і організаціях 529 2 072 
192 

168,65 
67 140,93 61 702,65 1,33 5 436,95 

125 

027,72 

113 

257,31 

11 

770,41 
х х 

                        - у державних цільових фондах  530 113 1 233,63 1 233,63 285,68 941,74 6,21 0,00 0,00 х х х 

із загальної суми -  за порушеннями, що виявлені у 
попередніх звітних роках    

531 1 525 
105 

063,24 
65 108,65 30 751,77 610,96 27 440,28 

39 
258,85 

25 504,35 1 470,73 695,74 0,00 

2.3. Недостач (всього),  532 511 12 768,14 5 180,49 312,27 0,00 4 831,75 7 562,60 27,80 7 498,20 25,05 25,05 

у тому числі: - у бюджетних установах і організаціях 533 328 6 615,77 1 215,94 312,27 0,00 903,67 5 399,83 26,19 5 373,64 х х 

                       - у державних цільових фондах  534 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х 

із загальної суми - за порушеннями, що виявлені у 
попередніх звітних роках  

535 88 4 544,80 2 734,98 3,94 0,00 2 726,92 1 809,82 12,49 1 782,20 0,00 0,00 
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Додаток Г 

 

Рис. Г.1. Динаміка індексу валового внутрішнього продукту в Україні 1991-

2102 рр., % до 1990 р.  
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Додаток Д 
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Продовження додатку Д 

 

 

[] 



 

Продовження додатку Д 

Таблиця Д.1 

Опис дослідження рівня корупції в Україні у 1996-2012 рр. за даними Worldwide Governance Indicators-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва показника Скорочення 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Показник контролю  

корупції: 

значення 

CC.EST -1,03195 -1,15468 -1,07161 -1,02148 -0,85506 -0,89025 -0,68686 -0,67925 -0,74052 -0,78759 -1,00693 -0,97517 -0,9957 -1,02839 

Показник контролю  

корупції: кількість 

досліджень 

CC.NO.SRC 3 6 7 7 8 9 9 11 13 13 13 13 14 14 

Показник контролю  

корупції: процентна зміна 
CC.PER.RNK 13,17073 6,341463 7,804878 13,17073 18,53659 18,04878 29,7561 27,31707 24,27184 22,81553 16,26794 17,14286 17,06161 15,78947 

Показник контролю  

корупції: стандартне 

відхилення 

CC.STD.ERR 0,282483 0,172488 0,196067 0,158438 0,153258 0,148172 0,143289 0,142749 0,131668 0,12478 0,134749 0,12872 0,124607 0,120671 

Показник ефективності 

уряду: Стандартне 

відхилення 

GE.STD.ERR 0,256063 0,201704 0,198465 0,176272 0,175535 0,182698 0,178734 0,186747 0,191398 0,195016 0,192988 0,199213 0,195924 0,194778 

Політична стабільність та 

відсутність 

заворушень/тероризму: 

значення 

PV.EST -0,26675 -0,24808 -0,50408 -0,38065 -0,39717 -0,48394 -0,27354 -0,03308 0,150043 0,032038 -0,31069 -0,02388 -0,07936 -0,09894 

Політична стабільність та 

відсутність 

заворушень/тероризму: 

досліджень 

PV.NO.SRC 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 

Політична стабільність та 

відсутність 

заворушень/тероризму: 

процентна зміна 

PV.PER.RNK 37,01923 34,61538 29,32692 31,25 32,69231 28,84615 37,01923 44,23077 48,55769 45,45455 34,12322 45,75472 43,39623 41,70616 

Політична стабільність та 

відсутність 

заворушень/тероризму: 

стандартне відхилення 

PV.STD.ERR 0,398714 0,335369 0,334401 0,297168 0,291272 0,284174 0,277767 0,246998 0,236918 0,23911 0,237053 0,237333 0,237101 0,2205 

Якість управління: значення RQ.EST -0,31602 -0,74205 -0,52272 -0,58648 -0,56236 -0,39058 -0,49735 -0,50923 -0,42868 -0,51925 -0,57082 -0,51552 -0,6063 -0,61147 

Якість управління: кількість  

досліджень 
RQ.NO.SRC 5 7 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 

Якість управління: 

процентна зміна 
RQ.PER.RNK 38,23529 22,05882 29,41176 29,41176 28,92157 39,70588 34,31373 32,35294 36,8932 32,52427 31,57895 33,97129 29,85782 28,70813 

Якість управління: 

стандартне відхилення 
RQ.STD.ERR 0,288874 0,250152 0,223274 0,201269 0,173123 0,176739 0,168569 0,175966 0,170487 0,17321 0,163802 0,162394 0,153299 0,165869 



 

Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Динаміка показників легкості ведення бізнесу у 2013-2014 рр. 

Показник 

Легкість ведення бізнесу 

(Doing business)  

Рейтинг 2014 

Легкість ведення бізнесу 

(Doing business)  

Рейтинг 2013 

Зміна 

рейтингу 

 112 140 28 

Реєстрація підприємства 47 50 3 

Одержання дозволу на 

будівництво 
41 186 145 

Підключення до системи 

енергопостачання 
172 170 -2 

Реєстрація власності 97 158 61 

Кредитування 13 24 11 

Захист інтересів 128 127 -1 

Оподаткування 164 168 4 

Міжнародна торгівля 148 148 Немає змін 

Забезпечення виконання 

контрактів 
45 45 Немає змін 

Вирішення неплатоспроможності 162 157 -5 
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Україна 

Додаток Є 

Компаративний аналіз Індексу прозорості бюджетного процесу – ІПБП 

(англ. – Open budget index)  в  країнах світу у 2012 р. 
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Рис Є.1. Індекс прозорості бюджетного процесу  в  країнах світу у 2012 р. 

 

 

 

 

Вичерпна інформація (81-100) 

Істотне висвітлення інформації (ІПБП – 61-80) 

Окрема інформація (ІПБП – 41-60) 

Мінімальна інформація (ІПБП – 21-40) 

Мізерна інформація чи її відсутність (ІПБП – 0-20) 

 


