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АНОТАЦІЯ
У статті представлено основні передумови тіньової еко-

номіки та її впливу на економічну безпеку країни. Визначено 
пріоритетні напрями з обмеження рівня тінізації. Обґрунтовано 
заходи щодо детінізації економіки.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены основне предпосылки теневой 

экономики и ее влияния на экономическую безопасность 
страны. Определены приоритетные направления по ограниче-
нию уровня тенизации. Обоснованы мероприятия по детени-
зации экономики.

Ключевые слова: экономическая безопасность, теневая 
экономика, теневой сектор, имиджевая политика государства.

АNNOTATION
In the article the basic premise of the shadow economy and 

its impact on the economic security of the country. The priority 
areas of the Government's policy to limit the level of shadowing. 
Grounded legalization measures on the economy.

Keywords: economic security, shadow economy, shadow, 
image politics of the state.

Постановка проблеми, економічну безпеку 
розглядають як рівень розвиненості економічної 
системи країни, що характеризує управлінські 
можливості держави забезпечувати ресурсами 
галузі економіки, підтримувати життєдіяльність 
населення на необхідному рівні, а також реалізу-
вати національні інтереси. Здатність гарантувати 
економічну безпеку є основою незалежності дер-
жави у світовому просторі. Актуальність оцінки 
економічної безпеки держави підтверджується 
впливом глобалізаційних процесів. У зв’язку із 
цим гарантування економічної безпеки є однією із 
найважливіших функцій держави, що пов’язане 
із забезпеченням національних інтересів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
сутність, особливості і напрями гарантування 
економічної безпеки держави досліджувалися 
А. Абалкіним, М. Алхлаєвим, І. Бінько, Б. Губ-
ським, М. Дудіним, Я. Жаліло,А. Іларіоновим, 
В. Медведєвим, В. Мунтіяном, О. Подмазко, В. 
Сенчаговим, В. Шлемко. Актуальність дослі-
джень підтверджуються високим рівнем залеж-
ності добробуту населення від економічної стій-
кості у розвитку держави. Вагомим фактором 
впливу на гарантування економічної безпеки є 
зниження рівня тінізації економіки. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, одним із найбільш пріори-

тетних напрямів економічної політики держави 
є обмеження тіньової економіки, про що свід-
чить прийняття низки нормативно-правових 
актів, а також умови Міжнародного Валютного 
Фонду у запровадження заходів зі зниження 
рівня тонізації економіки держави. Виявлено, 
що зростання тіньової економіки у першому 
кварталі 2015 сягнуло 47 % від рівня ВВП, що 
потребує запровадження заходів зі зниження 
рівня тінізації економіки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Тіньова економіка є загрозою наці-
ональній безпеці держави, обмежуючим факто-
ром у гарантуванні економічної безпеки. Саме 
тому метою дослідження є обґрунтування сут-
ності і виявлення основних передумов до зни-
ження рівня тіньової економіки, її впливу на 
економічну безпеку держави.

Виклад основного матеріалу дослідження, 
тіньова економіка, як явище, відрізняється за 
обсягами, структурою, господарською діяль-
ністю, яка розвивається поза державним облі-
ком та контролем, а тому не відображається 
в офіційній статистиці [4]. За даними Світо-
вого Банку питома вага тіньової економіки у 
постіндустріальних країнах становить 10-15%, 
її обсяги у США сягають до 12%, у Канаді 
й Франції до 8%, Норвегії й Швеції до 7%, 
Латинській Америці та африканських країнах 
до 30%, Чехії до 18%. Але у Японії рівень тіні-
зації не перевищує 2%, що засвідчує результа-
тивність запровадження управлінських заходів 
на державному рівні та створення відповідних 
умов до ведення бізнесу за одночасного рівня 
бюроктратії [1].

Рівень тінізації економіки має тісну залеж-
ність із соціально-економічним розвитком дер-
жави, гарантуванням національної, економічної 
безпеки. Економічна безпека пов'язана з усіма 
іншими елементами національної безпеки, 
усі вони взаємозалежні та впливають один на 
одного. Саме тому важливою є оцінка загроз 
національній економічній безпеці. Економічна 
безпека являючи собою складне багаторівневе 
явище, включає в себе: глобальну, міжнародну, 
національну економічну безпеку, економічну 
безпеку регіону, галузі, підприємства, домогос-
подарства [5]. ЕК
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Виявлено, що критерії оцінки економічної 
безпеки розділюють за наступними напрям-
ками: показники – перевищення нижніх гра-
ничних величин яких загрожує національній 
безпеці; показники – забезпечення розширеного 
відтворення розвитку економіки; показники – 
фінансово-кредитної сфери, перевищення міні-
мальних граничних величин яких, свідчить про 
кризові явища у галузі; показники – залежності 
економіки від зовнішніх загроз [5]. 

Основні показники, які здійснюють вплив 
на рівень економічної безпеки держави є: пере-
вищення нижніх граничних величин яких 
загрожує національній безпеці України (обсяг 
ВВП, обсяг матеріальної сфери в ВВП, галу-
зева структура ВВП, ступінь зносу основного 
капіталу, рівень безробіття, частка населення 
з доходом нижче прожиткового мінімуму, від-
ношення основного і оборотного капіталу у 
матеріальній сфері, рівень тіньової економіки); 
забезпечення розширеного відтворення, розви-
тку економіки (осяг національних та іноземних 
інвестицій, осяг інвестицій в ВВП, у %, витрати 
на НДДКР у ВВП, осяг інноваційної продукції, 
норма нагромадження, рівень тіньової еконо-
міки); фінансово-кредитна сфера, перевищення 
min граничних величин, які свідчить про кри-
зові явища в даній сфері (рівень інфляції, дефі-
цит державного бюджету, у % до ВВП, рівень 
внутрішнього боргу, у % до ВВП, обсяг інозем-
ної валюти в обігу, у % до ВВП, у % до націо-
нальної грошової одиниці, обсяг кредитів мате-
ріальному виробництву, у % до ВВП, рівень 
тіньової економіки); залежність економіки від 
зовнішніх загроз (частка імпортної продукції у 
внутрішньому споживанні, курс національної 
валюти, обсяг іноземної валюти в обігу, обсяг 
вивезення капіталу, рівень зовнішнього боргу, 
у % до ВВП, рівень тіньової економіки, частка 
підприємств, які належать іноземним інвесто-
рам) [3]. 

Основними тенденціями прояву та розвитку 
загроз національної економічної безпеки визна-
чено: скорочення обсягів інвестицій у реальний 
сектор економіки до граничних меж; орієнтація 
економіки на експорт, і тільки на його сиро-
винний сегмент, що викликає залежність від 
кон'юнктури зовнішнього ринку, при цьому не 
враховується екологічна безпека країни; зрос-
тання безробіття, зниження рівня життя насе-
лення, зростання навантаження на зайнятих; 
зростання частки населення з доходами нижче 
прожиткового мінімуму, що дає підживлення 
тіньовій економіці; посилення диференціації в 
соціально-економічному розвитку регіонів [5]. 

Зростання тіньового сектору економіки охо-
плює усі сфери суспільного виробництва: від-
носини власності; виробництво, розподіл, обмін 
і споживання виробленого продукту; фінансову 
та банківську діяльність; сферу державного 
управління; зовнішньоекономічну діяльність. У 
зв’язку із цим доцільним є проведення оцінки 
впливу тіньової економіки на розвиток еконо-

міки держави, виявлення загроз національній 
економічній безпеці [5].

Аналізуючи динаміку та причини зміни 
обсягів тіньової економіки у різні періоди роз-
витку країни слід обґрунтувати, що під час стій-
кого економічного розвитку тіньова економіка 
виступає системним індикатором неефектив-
ності державного управління та несприятливих 
умов ведення бізнесу, інструментом збагачення 
окремих суб’єктів ринку у період економічних 
криз тіньова економіка відіграє роль «аморти-
заційної подушки», дозволяючи суб’єктам під-
приємницької діяльності підтримувати рівень 
власної конкурентоспроможності. 

Виявлено, що за попередніми розрахунками 
Міністерства економічного розвитку України 
у першому кварталі 2015 року рівень тіньової 
економіки порівняно із відповідним періодом 
2014 року збільшився на 5-відсоткові пункти, 
що становило до 47% від ВВП (рисунок). 

Поширення тіньової економіки призводе до 
зниження ефективності державної політики, 
що обумовлює необхідність використання адмі-
ністративних інструментів регулювання, пере-
шкоджає іміджу держави у глобальному серед-
овищі.

Можливість залучення тіньових капіталів 
в офіційну економіку полягає у комплексному 
вирішенні двох ключових проблем: створенні 
економічно вигідних передумов до їхнього 
повернення до легального обігу та наданні зако-
нодавчих гарантій некримінальному тіньовому 
капіталу. Важливими загальними чинниками 
детінізації економіки є: визначення чіткого 
курсу економічних перетворень з прозорими 
стратегічними пріоритетами; встановлення 
сприятливого економіко-правового клімату у 
розвитку підприємництва, відновлення темпів 
економічного зростання, зниження рівня бюро-
кратії [2]. 

 

Рис. Інтегральний показник рівня тіньової 
економіки Україні (у % від обсягу офіційного ВВП)
Джерело: сформовано автором за статистичною 
інформацією

Заходи щодо легалізації тіньового капіталу 
мають супроводжуватися комплексом жорстких 
інструментів подолання передумов з запобі-
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гання подальшому розвитку тіньового сектору 
та відпливу капіталу за межі, які мають впро-
ваджуватися у зв’язку із легалізацією спеціаль-
них заходів протидії тінізації, а саме: заходи із 
подолання корупції в центральних і місцевих 
органах державної влади; забезпечення мак-
симальної гласності та прозорості здійснення 
приватизації; посилення контролю за ефектив-
ністю використання державної власності; забез-
печення постійного моніторингу процесів, що 
відбуваються на фондовому ринку; зміцнення 
державного контролю за цільовим використан-
ням бюджетних коштів; посилення контролю за 
зовнішньоторговельними операціями з метою 
виявлення та припинення демпінгового екс-
порту, експорту на інших невигідних для еко-
номічних інтересів держави умовах [3]. 

Основними заходами щодо детінізації еконо-
міки є: запровадження додаткових податкових 
стимулів до нагромадження та інвестування 
коштів в інноваційний сектор юридичними осо-
бами, які пропонується надавати за фактичними 
результатами діяльності; звуження фінансової 
бази тіньового господарювання через зменшення 
рівня оподаткування фізичних осіб на величину 
документально підтверджених коштів, витраче-
них на розвиток людського капіталу; спрощення 
погоджувальних та дозвільних процедур щодо 
здійснення підприємницької діяльності, осо-
бливо в інноваційній сфері; обов'язкове обґрунту-
вання джерел походження грошових коштів при 
купівлі товарів, вартість яких перевищує певну 
заздалегідь визначену суму житла, земельних 
ділянок, транспортних засобів та предметів роз-
коші; залучення до реалізації стратегії легаліза-
ції представників міжнародних організацій, спе-
ціалізованих на протидії нелегальному бізнесу; 
розробка нових рекомендацій та впровадження 
наявних теоретичних розробок щодо виявлення 
напівлегальних фінансово промислових угрупо-
вань та ліквідації можливості іллегалізації капі-
талу [6].

Зростання рівня тіньової економіки здійснює 
негативний вплив не лише на можливості роз-
витку галузей економіки, а і зниження рівня 
інвестиційної привабливості реального сектору 
економіки, знижує іміджеві позиції держави у 
глобальному середовищі. Пріоритетною скла-
довою у запровадженні заходів з метою зни-
ження рівня тонізації є створення сприятливих 
умов для розвитку бізнесу й проведення про-
цесу інвестування, зниження рівня бюрократії, 
що дозволить усім суб’єктам макросередовища 
дієти у правовому полі. Вагомим критерієм 
впливу є підвищення соціальних стандартів 
життя населення, зростання рівня його плато-
спроможності, що обмежить темпи поширення 
тіньового сектору, а також підвищення рівня 
свідомості кожного по відношенню до тіньового 
сектору з метою обмеження його масштабів та 
сфер впливу. 

Висновки. Поширення тіньової економіки 
негативно впливає на дієвість механізмів та 

інструментів глобального управління, управ-
ління національною економікою. Основними 
сучасними проблемами тінізації економіч-
них відносин у глобальному вимірі визнано 
тіньову зайнятість та тінізацію фінансових 
потоків. Незважаючи на те, що проблема тіні-
зації вже вийшла за межі національних еко-
номік, поки що відсутній цілісний та скоор-
динований план дій щодо подолання тіньової 
економіки у глобальному просторі. Тінізація 
економічних відносин має специфічний вплив 
на економіку країни. Зовнішні кризові явища 
спричинюють масштабне вилучення капіталів 
з офіційної економіки, що поглиблює кризові 
явища. 

У контексті ризиків розбалансованості сві-
тової економіки, загроз кризових явищ, зміна 
підходів до механізмів та інструментів тінізації 
економічної діяльності є передумовою забезпе-
чення стійкості економіки до кризових явищ. 
Високий рівень тінізації економіки зумовле-
ний несприятливим інституційним середови-
щем ведення бізнесу. Основними тенденціями 
прояву та розвитку загроз національної еко-
номічної безпеки визначено: скорочення обся-
гів інвестицій у реальний сектор економіки до 
граничних меж; орієнтація економіки на екс-
порт, і тільки на його сировинний сегмент, що 
викликає залежність від кон'юнктури зовніш-
нього ринку, при цьому не враховується еко-
логічна безпека країни; зростання безробіття, 
зниження рівня життя населення, зростання 
навантаження на зайнятих; зростання частки 
населення з доходами нижче прожиткового 
мінімуму, посилення диференціації в соці-
ально-економічному розвитку регіонів. Ваго-
мим визначено вплив соціальної свідомості по 
відношенню до тінізації економіки, її масшта-
бів та сфер впливу. 
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