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У статті обґрунтовані концептуальні 
засади формування державної політики 
детінізації економічних відносин. Встанов-
лено, що на концептуальному рівні вище-
викладених положень інтегральна ціль 
державної політики детінізації економічних 
відносин, виділяється як зменшення рівня 
тіньового середовища економіки та вихід 
країни на якісно новий щабель за рахунок 
включення капіталу тіньової складової для 
структурної трансформації економіки і 
зростання частки легального середовища 
економіки в матеріальній і не матеріальній 
ділянках гарантувавши йому конкуренто-
спроможний ріст з врахуванням необхідності 
збільшення добробуту населення. Іденти-
фіковані диференційовані задачі державної 
політики детінізації економічних відносин: 
розроблення державної стратегії механізму 
протидії тіньовій економіці; пояснення клю-
чових напрямків системи протидії тіньовій 
економічній діяльності на коротко-, серед-
ньо- та довгостроковий час; виділення прі-
оритетних напрямів структурної зміни еко-
номіки, у які можливо буде додавати вклади 
тіньового сектора економіки; окреслення 
пріоритетних кластерів на вітчизняному 
та регіональному рівнях беручи за основу 
пріоритетні напрямки структурної рефор-
мації економіки; розбудова комплексу заходів 
для стимулювання роботи в законному сек-
торі економіки; правове гарантування 
методів з протидії тіньовій економіці тощо. 
Представлені визначальні складові процесу 
формування державної політики детінізації 
економічних відносин: цілі (1-го рівня: спад 
корупції до рівня, що не загрожує національній 
безпеці; 2-го рівня: за головними векторами 
антикорупційної політики (правотворча, 
контрольна та виховна); 3-го рівня: за домі-
нуючими сферами розповсюдження корупції 
в суспільстві (бізнес, медицина й освіти)); 
стратегія детінізації; загальнонаціональна 
концепція детінізації; спеціалізовані, галу-
зеві та територіальні програми; принципи 
(системний аналіз корупційних ризиків; 
антикорупційна експертиза; ефективна 
взаємодія; взаємодія інститутів громадян-
ського суспільства). Застосовуючи систем-
ний підхід до формування державної політики 
детінізації економіки, виділено наступні її 
спрямування: інформаційно-дослідну працю; 
правотворчу функцію; інституційно-уста-
новчу діяльність; управлінсько-наглядову 
діяльність; діяльність правоохоронних орга-
нів; профілактичну та виховну діяльність.

Ключові слова: державна політика, тініза-
ція, детінізація, економічні відносини, управ-
ління.

Thе соnсерtuаl bаsеs оf fоrmаtіоn оf thе 
stаtе роlісy оf dе-shаdоwіng оf есоnоmіс 
rеlаtіоns аrе substаntіаtеd іn thе аrtісlе. Іt іs 
еstаblіshеd thаt аt thе соnсерtuаl lеvеl оf thе 
аbоvе рrоvіsіоns thе іntеgrаl gоаl оf thе stаtе 
роlісy оf dе-shаdоwіng есоnоmіс rеlаtіоns іs 
tо rеduсе thе shаdоw есоnоmy аnd thе соun-
try tо а quаlіtаtіvеly nеw lеvеl by іnсludіng thе 
shаdоw соmроnеnt fоr struсturаl trаnsfоrmаtіоn 
оf thе есоnоmy аnd іnсrеаsіng thе shаrе оf 
lеgаl іn thе mаtеrіаl есоnоmy. mаtеrіаl аrеаs, 
guаrаntееіng іt соmреtіtіvе grоwth, tаkіng іntо 
ассоunt thе nееd tо іnсrеаsе thе wеlfаrе оf 
thе рорulаtіоn. Dіffеrеntіаtеd tаsks оf thе stаtе 
роlісy оf dе-shаdоwіng оf есоnоmіс rеlаtіоns аrе 
іdеntіfіеd: dеvеlорmеnt оf thе stаtе strаtеgy оf 
thе mесhаnіsm оf соuntеrасtіоn tо thе shаdоw 
есоnоmy; еxрlаnаtіоn оf thе kеy dіrесtіоns 
оf thе systеm оf соuntеrасtіоn tо shаdоw 
есоnоmіс асtіvіty іn thе shоrt, mеdіum аnd lоng 
tеrm; іdеntіfісаtіоn оf рrіоrіty аrеаs оf struсturаl 
сhаngе іn thе есоnоmy, іn whісh іt wіll bе роssі-
blе tо аdd соntrіbutіоns tо thе shаdоw sесtоr 
оf thе есоnоmy; dеlіnеаtіоn оf рrіоrіty сlustеrs 
аt thе nаtіоnаl аnd rеgіоnаl lеvеls bаsеd оn 
thе рrіоrіty аrеаs оf struсturаl есоnоmіс rеfоrm; 
dеvеlорmеnt оf а sеt оf mеаsurеs tо stіmulаtе 
wоrk іn thе lеgаl sесtоr оf thе есоnоmy; lеgаl 
guаrаntее оf mеthоds fоr соuntеrасtіng thе 
shаdоw есоnоmy, еtс. Thе dеfіnіng соmроnеnts 
оf thе рrосеss оf fоrmіng thе stаtе роlісy оf 
dе-shаdоwіng есоnоmіс rеlаtіоns аrе рrеsеntеd: 
gоаls (lеvеl 1: dесlіnе оf соrruрtіоn tо а lеvеl 
thаt dоеs nоt thrеаtеn nаtіоnаl sесurіty; lеvеl 2: 
thе mаіn vесtоrs оf аntі-соrruрtіоn роlісy (lаw-
mаkіng, соntrоl аnd еduсаtіоn); lеvеl: іn thе 
dоmіnаnt аrеаs оf соrruрtіоn іn sосіеty (busіnеss, 
mеdісіnе аnd еduсаtіоn)); dе-shаdоwіng 
strаtеgy; nаtіоnаl соnсерt оf dе-shаdоwіng; 
sресіаlіzеd, sесtоrаl аnd tеrrіtоrіаl рrоgrаms; 
рrіnсірlеs (systеmаtіс аnаlysіs оf соrruрtіоn rіsks; 
аntі-соrruрtіоn еxреrtіsе; еffесtіvе іntеrасtіоn; 
іntеrасtіоn оf сіvіl sосіеty іnstіtutіоns). Аррlyіng 
а systеmаtіс аррrоасh tо thе fоrmаtіоn оf stаtе 
роlісy tо dе-shаdоw thе есоnоmy, thе fоllоwіng 
аrеаs аrе іdеntіfіеd: іnfоrmаtіоn аnd rеsеаrсh 
wоrk; lаw-mаkіng funсtіоn; іnstіtutіоnаl аnd іnstі-
tutіоnаl асtіvіtіеs; mаnаgеmеnt аnd suреrvіsоry 
асtіvіtіеs; асtіvіty оf lаw еnfоrсеmеnt bоdіеs; 
рrеvеntіvе аnd еduсаtіоnаl асtіvіtіеs.
Key words: stаtе роlісy, shаdоwіng, 
dе-shаdоwіng, есоnоmіс rеlаtіоns, mаnаgеmеnt.

Постановка проблеми. Формування дер-
жавної політики детінізації економічних відно-
син це постійний, динамічний процес вико-
нання поставлених задач, в якому активно 
задіяні різні представники державної влади та 
групи громадянського суспільства. Реалізація 
здійснюється відразу ж після затвердження і 
узаконення державної політики детінізації еко-

номічних відносин та окремих заходів і є пере-
важаючим видом діяльності представників 
державної влади. Головними елементами дер-
жавної системи детінізації становлять фінан-
сово-кредитна, бюджетна, науково-технічна та 
структурна, соціальна, інвестиційна й аграрна, 
регіональна і зовнішньоекономічна політика. 
Реалізація державної політики детінізації еко-
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номічних відносин вивчається з точки зору 
взаємозв’язку між проблемами суспільства 
і державою. На першому періоді виконання 
державної політики детінізації країна окреслює 
ці проблеми, на другому – формує стратегію і 
план їх вирішення, а також легально закріплює 
(легітимує) політику, на третьому етапі – вико-
нує заходи щодо розв’язання даних задач, а на 
прикінцевому етапі – здійснює оцінку резуль-
татів і затверджує вектори майбутніх дій.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Найвагоміший внесок у розробку науко-
вих підходів до детінізації економічних відносин 
здійснено такими вітчизняними й світовими 
дослідниками, як: О. Барановський, Ф. Бретт, 
Д. Буркальцева, З. Варналій, В. Вишневська, Дж. 
Гросман, О. Дяченко, І. Мазур, В. Мандибура, 
В. Ребкало, Т. Рейтер, В. Рейкін, Дж. Робінсон, 
Г. Рябцев, Р. Седдіг, Р. Скупський, М. Флейчук 
та іншими. Водночас узагальнення досягнень 
сучасної управлінської думки засвідчує, що й 
досі залишається сукупність проблем, яка не 
отримала належного вирішення. Це уповільнює 
збалансоване відтворення та результативність 
функціонування державної політики детінізації 
економічних відносин в Україні.

Мета статті. Розробка науково-концеп-
туальних передумов формування державної 
політики детінізації економічних відносин. 

Виклад основного матеріалу. Основні 
складові державної політики детінізації еко-
номіки характеризуються відповідними тер-
мінами: суб’єкт, об’єкт, мета, підходи і засоби. 
Під суб’єктами політики держави детінізації 
економічних відносин розпізнають, як пра-
вило, тільки державу. Але дане розуміння є 
значно спрощеним. Суб’єктами політики деті-
нізації економіки держави представляються 
носії, представники та виконавці національних 
інтересів, передусім соціальні формування, які 
несхожі одна від одної майном, прибутками, 
способами діяльності, працями, галузевими 
й регіональними вподобаннями. Це наймані 
робітники та власники установ, управляючи 
та акціонери, інвестори та ін. У відповідної з 
цих секторів є свої інтереси, сформовані їхнім 
соціально-економічним положенням, а також 
відношенням до того чи іншого регіону та спо-
собу діяльності [1].

Державні органи управління, об’єднуючи 
регіональні та місцеві інституціональні струк-
тури, застосовують свою владу для задово-
лення економічних інтересів будь-яких груп 
виробників та суспільства країни, направлення 
їх трудової активності на виконання відповід-
ної загальної цілі.

Об’єкти державної політики усунення 
тіньової економіки – це середовища, сфери, 

регіони та фактори, ситуації та режими еко-
номічного життя держави, де створилися або 
можуть виникати відповідні проблеми, які не 
розв’язуються автоматично, як того передба-
чають умови активного функціонування еконо-
міки та балансування соціальної стабільності.

Об’єктами політики держави детінізації еко-
номічних відносин становлять: економічний 
період; структура економіки; способи інвести-
ційної діяльності; прогрес в науково-технічній 
сфери та інноваційні явища; грошовий оборот 
та знецінення; платіжний баланс; соціальні 
задачі (зайнятість, надходження населення, 
навчання і перепідготовка робітників, соціаль-
ний захист тощо); заходи конкуренції; середо-
вище (екологічні проблеми); регіони [2-3].

Під принципами державного керування 
описують керівні правила, базові положення, 
стандарти поведінки, що характеризують най-
більш сукупні міцні риси законів та закономір-
ностей направлення, яких потрібно дотриму-
ватись в управлінській діяльності.

Структура політики держави детінізації еко-
номічних відносин - об’єднання взаємопов’я-
заних та взаємозалежних складових (цілей) 
державної політики детінізації. Такими повинні 
бути: 

– створення її поняття, напрямів і принци-
пів; 

– затвердження пріоритетних сфер та меха-
нізму заходів виявлення корупції; 

– встановлення суб'єктів виконання дер-
жавної політики детінізації; 

– виявлення компетенції федеральних, регі-
ональних та місцевих представників влади, які 
здійснюють державну політику економічних 
відносин; 

– побудова антикорупційного свідомості та 
світогляду в громадян; 

– встановлення правових основ світового 
співробітництва щодо дотримання державної 
політики детінізації економічних відносин.

Слід навести декілька загальних принци-
пів, виконання яких направлене на ефективне 
формування та виконання державної політики 
детінізації економічних взаємовідносин:

1) зменшення рівнів керування і спрощення 
організаційних складових;

2) побудова ефективного механізму направ-
леності і тісний взаємозв’язок між представ-
никами реалізації політики;

3) наділення відповідної міри самостійності 
та автономії виконавчим організаціям;

4) постійне оцінювання результатів роботи 
та вдосконалення процесу підзвітності;

5) застосування модерних управлінських 
технологій та інформаційно- аналітичних 
механізмів.
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Вивчаючи засади встановлення державної 
політики детінізації економічних відносин, слід 
відмітити наступні заходи: 

1) репресивні, в основі яких є виявлення, 
розслідування та викритті корупційних право-
порушень та зобов’язати винних осіб до відпо-
відальності;

2) превентивні, серед варто відмітити як 
поліпшення прозорості, підзвітності та закон-
ності державних структур, правовий захист 
населення та покращення правової обізнано-
сті, зростання етичних стандартів у функціону-
ванні публічних службовців, наукова робота з 
громадянами. 

Однак жоден з перерахованих заходів не 
буде якісним, якщо в період їх реалізації не 
буде присутня підтримка з боку населення. 
Досвід багатьох держав говорить про те, що 
активність суспільства, направлених у подо-
ланні корупції, є домінуючою передумовою 
викоренення корупції. Відповідно тому участь 
суспільства у процесах щодо заподіяння 
корупції стає основою успіху політики держави 
детінізації економічних відносин.

Визначальними складовими формування 
державної політики детінізації економічних 
відносин становлять:

– інституція, головна за розробку проекту 
та/або переміну тексту документу політики (в 
окремих країнах проект політики формують 
приватні організації або угрупування експертів 
однієї сфери влади (за правило, виконавчої), 

міждисциплінарна об’єднання експертів дер-
жавного та/або приватного сектора, чи учас-
ники політичних партій);

– інституція, яка відповідає за затвердження 
політики (уряд, парламент); 

– інституція (інституції), гарантує встанов-
лення політики та її (їх) повноваження (тільки 
координація або й застосування штрафних 
санкцій);

– головні цілі політики (тільки правоохо-
ронні, запобіжні методи, чи їх об’єднання);

– вектори політики (правоохоронна діяль-
ність, протидія, освіта, покращення рівня обі-
знаності, угрупування різних напрямків);

– ділянки, у яких передбачається виконання 
політики (тільки державний сектор, окремі або 
всі сектори населення); 

– ступінь участі громадянського населення 
у побудові та впровадженні політики тощо 
[4-5].

Варто зауважити, що усі складові держав-
ної політики детінізації економіки зобов’язані 
бути раціонально направлені таким чином, 
щоб позитивна дія одного з них направляв дію 
інших та навпаки (рис. 1). 

Поділяючи наукові підходи дослідників 
[5-7], головною ціллю державної політики 
детінізації економічних відносин стає проти-
стояння корупції на всіх щаблях методом під-
вищення якості діяльності державних орга-
нів, дотримання прав та свобод населення 
і громадянина, формування умов для роз-

Рис. 1. Процес формування державної політики детінізації 
економічних відносин
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ширення економіки, гарантування європей-
ських соціальних стандартів та благополуччя 
суспільства, падіння рівня корупції в державі 
та знищення причин й умов, що її створюють, 
прозорості та гласності при затвердженні 
рішень та опублікування їх в засобах масової 
інформації, здійснення громадського анкету-
вання та обговорення перед їх утвердженням.

Досягнення даної мети можливе завдяки 
реалізації державної політики мінімізації тіньо-
вих економічних відносин та планує поступове 
падіння рівня корупції в країні та налагодження 
механізму всієї системи методів направлених 
на передбачення та протидії корупції в Україні.

Застосовуючи системний підхід до ство-
рення державної політики детінізації еко-
номіки, виділимо наступні її спрямування: 
інформаційно-дослідну працю; правотворчу 
функцію; інституційно-установчу діяльність; 
управлінсько-наглядову діяльність; діяльність 
правоохоронних органів; профілактичну та 
виховну діяльність.

В теперішній час функції країни щодо деті-
нізації економіки значно ускладнюються. 
Переважаючими стратегічними задачами, які 
ставляться перед Україною в сфері детінізації 
економічних відносин є:

– гарантування прозорості фінансової сис-
теми;

– ліквідація криміналізації і детінізація еко-
номічних відносин;

– знаходження та руйнування схем узако-
нення нелегальних доходів та забезпечення 
тероризму;

– поліпшення міжнародного іміджу України;
– зростання інвестиційної привабливості 

економіки держави для іноземних інвесторів;
– розвиток кореспондентських відносин 

українських банків з фінансовими організаці-
ями країн – членів Міжнародної організації по 
боротьбі з відмиванням ресурсів.

Отже, побудова та реалізація засобів дер-
жавної політики детінізації економічних від-
носин потрібно здійснювати з урахуванням 
головних концептуальних заходів, а саме:

1) система протидії тіньовій економіці ство-
рюється і коригується залежно від соціаль-
но-економічного положення в державі;

2) політика протидії тіньовій економіці 
зобов’язана враховувати етапи економічного 
циклу: криза, депресія, активізація і підйом;

3) механізм протидії тіньовій економіці 
повинен бути направлений не тільки на розши-
рення економіки і надходжень бюджету, але й 
на збільшення добробуту населення;

4) представники законодавчої влади орга-
нізовують і вводять в процес законодавчі акти, 
що гарантують державну підтримку системі 

протидії тіньовій економіці згідно до здійсню-
ваної державної економічної політики;

5) створення інфраструктури направленої 
на досягнення поставлених задач;

6) в механізмі протидії тіньовій економіці 
домінуюче місце має відповідати кадровому 
забезпеченню, тобіш вибору, підготовці й якіс-
ної кваліфікації його керівників і робітників;

7) програма протидії тіньовій економіці 
зорієнтована на підвищення масштабів поста-
вок вітчизняних товарів законного сектора 
економіки, як на внутрішноьму так і на зовніш-
ньому ринку;

8) політика направлена на протидію тіньовій 
економіці зобов’язана співпрацювати з полі-
тикою розширеня підприємництва, при цьому 
біля створюваних установ спеціальна увага 
повинна бути наділена створенню підприємств 
у багатообіцяючих галузях економіки;

9) побудована політика протидії тіньо-
вій економіці активізує у вирішенні важливих 
соціальних проблем (передусім, наповне-
ння Пенсійного фонду та збільшення пенсій, 
захист робітників, формування нових робочих 
місць в законному секторі економіки тощо).

Висновки. В роботі підтверджено необ-
хідність створення державної політики детіні-
зації економічних відносин, якf б встановилf 
першочергові заходи із перешкоди та про-
тидії корупції, та побудувала умови для раці-
ональної реалізації відповідної політики та 
створення бази для майбутнього здійснення 
реформ у даній сфері. Державна політика деті-
нізації визнана як узагальнення форм, методів, 
чинників та інструментів, використовуючи які 
держава має вплив на діяльність представни-
ків господарювання та ринкову кон’юнктуру 
з ціллю створення гідних умов для існування 
ринку та розв’язання соціально-економічних 
проблем громадян. Ідентифіковано перева-
жаючі принципи, суб’єкти, об’єкти, склад та 
елементи політики держави у сфері детінізації 
економічних відносин. Інтегральна ціль сис-
теми державної політики детінізації економіч-
ної діяльності, встановлюється як зменшення 
рівня тіньової ділянки економіки та вихід країни 
на якісно новий щабель за рахунок вкладу капі-
талу тіньового сектора для відповідної перебу-
дови економіки та нарощення частки законного 
сектора економіки в матеріальній та не матері-
альній секторах гарантувавши йому конкурен-
тоспроможний розвиток з включенням необ-
хідності приросту добробуту населення.
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