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У статті проведено оцінку результатив-
ності функціонування державної політики 
детінізації економічних відносин в Україні. 
Встановлено, що система державного 
управління до певного часу залишалась 
загалом неефективною, адже у собі поєдну-
вала різні державні інститути радянського 
періоду і нові інститути влади, які сформо-
вані на етапі незалежності України. Відпо-
відно це призвело до певних їх внутрішніх 
суперечностей, незавершеності, об’ємно-
сті. Доведено, що детінізація економічних 
відносин повинна насамперед передбачати 
комплексну систему заходів, орієнтовану, 
перш за все, на мінімізацію (знищення) причин 
й передумов щодо появи й розвитку тіньо-
вих економічних відносин. Важливою стра-
тегічною метою детінізації економічних 
відносин є значне зниження наявного рівня 
тінізації на основі формування сприятливих 
умов у сфері залучення тіньових ресурсів 
до легальних економічних відносин й сут-
тєве примноження існуючого національного 
багатства. Представлено структуру та 
етапи реалізації державної політики детіні-
зації економічних відносин в Україні до 2025 
р. Ідентифіковані системні фактори щодо 
становлення сприятливих умов й посилення 
основ функціонування інституційного сере-
довища в Україні для забезпечення детінізації 
економічних відносин: низький рівень захисту 
прав власності; низький рівень захисту інте-
лектуальної власності; не значний рівень 
ліквідності фондового ринку, також захисту 
прав інвесторів паралельно із недостат-
ньою спроможністю від регулятора проти-
діяти виникаючим зловживанням на ринку; 
практична відсутність ефективної судової 
системи, як результат, досить низький 
рівень довіри всього суспільства й інвесто-
рів до неї; занадто високий рівень корупції 
в Україні; воєнні дії на території України. У 
результаті проведеної оцінки інтегрального 
показника рівня тінізації економічних відно-
син в Україні встановлено, що незначне зни-
ження рівня тіньової економіки насамперед 
відбулося у результаті адаптації суб’єктів 
господарювання до функціонування в умовах 
непрогнозованості карантинних обмежень. 
Саме це підтверджується визначеними під-
приємствами оптимістичними планами у 
діловій активності, забезпеченням збере-

ження сталого споживчого й інвестиційного 
попиту.
Ключові слова: державна політика, тіньова 
економіка, детінізація, економічні відносини, 
оцінка, інституційне середовище.

The article evaluates the effectiveness of the state 
policy of de-shadowing economic relations in 
Ukraine. It has been established that the system 
of public administration remained generally 
inefficient for some time, as it combined various 
state institutions of the Soviet period and new 
institutions of power, which were formed at the 
stage of Ukraine's independence. Accordingly, 
this led to some of their internal contradictions, 
incompleteness, volume. It is proved that the 
de-shadowing of economic relations should first of 
all provide a comprehensive system of measures 
aimed primarily at minimizing (destroying) the 
causes and preconditions for the emergence 
and development of shadow economic relations. 
An important strategic goal of de-shadowing 
economic relations is to significantly reduce the 
current level of shadowing through the creation 
of favorable conditions in the field of attracting 
shadow resources to legal economic relations and 
a significant increase in existing national wealth. 
The structure and stages of implementation of the 
state policy of de-shadowing of economic relations 
in Ukraine until 2025 are presented. low level of 
intellectual property protection; insignificant 
level of liquidity of the stock market, as well as 
protection of investors' rights in parallel with the 
insufficient ability of the regulator to counteract the 
emerging market abuse; the practical lack of an 
effective judicial system, as a result, a rather low 
level of trust of the whole society and investors in 
it; too high a level of corruption in Ukraine; military 
action on the territory of Ukraine. As a result of the 
assessment of the integrated indicator of the level 
of shadowing of economic relations in Ukraine, it 
was found that a slight decrease in the level of the 
shadow economy was primarily due to adaptation 
of economic entities to operate in unpredictable 
quarantine restrictions. This is confirmed by the 
optimistic plans set by the enterprises in business 
activity, ensuring the preservation of stable 
consumer and investment demand.
Key words: state policy, shadow economy, 
de-shadowing, economic relations, evaluation, 
institutional environment.

Постановка проблеми. Актуальною про-
блемою сучасної України є реформування 
діючих й формування нових інститутів влади. 
Отримані результати оцінки вітчизняного й 
світового досвіду про те, що ефективність 

функціонування національної економіки є не 
можливим без належного державного управ-
ління. Задля налагодження процесів функці-
онування економіки в запланованому режимі, 
для сталого розвитку й модернізації економіч-
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них явищ і зв’язків цільовим впливом держави 
на суспільні процеси є державне управління. 
Специфіка та складність суспільно-політичної 
ситуації в Україні передбачала те, що процес 
реформування механізмів державного управ-
ління загалом відбувався паралельно із форму-
ванням та безпосереднім становленням сис-
теми інститутів виконавчої влади. Формування 
ефективної вітчизняної системи державного 
управління насамперед стримувалось тим, що 
в країні досить тривалий час практично були 
відсутні закріплені на законодавчому рівні кон-
цептуальні підходи до завдань становлення і 
організації влади в державі [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розробку наукових підходів 
до організації державної політики детінізації 
економічних відносин здійснено такими нау-
ковцями, як: О. Барановський, Д. Буркальцева, 
З. Варналій, В. Вишневська, О. Дяченко, 
І. Мазур, В. Мандибура, В. Ребкало, В. Рейкін, 
Г. Рябцев, Р. Скупський, М. Флейчук та іншими. 

Мета статті. Проведення оцінки результа-
тивності функціонування державної політики 
детінізації економічних відносин в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Конституцією 
України визначено, що Президент України є 
главою держави та виступає від її імені, також є 
гарантом щодо державного суверенітету, додер-
жанням положень Конституції України, територі-
альної цілісності України, прав та свобод людини 
й громадянина. Таким чином у законодавчому 
процесі він представляється як суб’єкт законо-
давчої ініціативи, також оприлюднює прийняті 
Верховною Радою Закони, має право відкладаль-
ного вето, може видавати укази із економічних 
питань, заходів обороноздатності й інших питань 
неврегульованих законом [2].

У свою чергу вищим органом у загально-
державній системі органів виконавчої влади 
є Кабінет Міністрів України. Саме, як вищий 
орган виконавчої влади він здійснює владу без-
посередньо й через центральні і місцеві органи 
виконавчої влади, орієнтуючи і контролюючи 
їх діяльність, відображаючи його роль і місце 
не лише у загальній системі органів виконав-
чої влади, також забезпечує реалізацію законів 
України, які прийняті Верховною Радою України, 
й нормативних актів Президента України. Отже, 
в Україні було сформовано єдину систему орга-
нізації державної влади.

Однак, незважаючи на конституційну визна-
ченість основ організації діяльності та повно-
важень для національних органів виконавчої 
влади, стан модернізації системи управління 
не можна вважати завершеним [3].

Вважаємо, що система державного управ-
ління до певного часу залишалась загалом 

неефективною, адже у собі поєднувала різні 
державні інститути радянського періоду і нові 
інститути влади, які сформовані на етапі неза-
лежності України. Відповідно це призвело до 
певних їх внутрішніх суперечностей, незавер-
шеності, об’ємності. Таким чином система 
державного управління певним чином почала 
стримувати організацію соціально-економіч-
них трансформацій.

Тогочасна практика діяльності Уряду, різних 
міністерств, й інших центральних органів вико-
навчої влади засвідчила, що такі структури 
потребують постійного реформування від-
повідно до потреб та викликів сучасного гло-
балізованого суспільства. Насамперед, над-
мірною залишилася представлена в Україні 
кількість міністерств й відсутність їх практич-
ної конкретної взаємодії, адже простежува-
лось дублювання покладених на них функцій. 
Тож очевидною стала потреба у переході від 
галузевого принципу організації управління до 
функціонального.

Суттєву роль у функціонуванні системи дер-
жавного управління відіграли процеси тінізації 
економіки, відсутність необхідної кількості захо-
дів й зусиль щодо її подолання. Такі процеси 
призводять до не ефективності реалізації прин-
ципів громадянського суспільства, негативно 
впливають на імідж України у світі, сповільнюють 
іноземні інвестиції, погіршують торговельно-е-
кономічні відносини вітчизняних підприємств із 
міжнародними партнерами, затримують євроін-
теграційні наміри України а інше. 

Встановлено, що детінізація економічних від-
носин повинна насамперед передбачати комп-
лексну систему заходів, орієнтовану, перш за 
все, на мінімізацію (знищення) причин й переду-
мов щодо появи й розвитку тіньових економічних 
відносин. Важливою стратегічною метою детіні-
зації економічних відносин є значне зниження 
наявного рівня тінізації на основі формування 
сприятливих умов у сфері залучення тіньових 
ресурсів до легальних економічних відносин й 
суттєве примноження існуючого національного 
багатства. Таким чином, виведення в легаль-
ний сектор наявних або ж можливих тіньових 
капіталів безпосередньо сприятиме зростанню 
загальнодержавного інвестиційного потенці-
алу, позитивно впливатиме на бюджетну сферу, 
забезпечуватиме зміцнення довгострокової 
стабільності й зорієнтованості економічних від-
носин на зростання та розвиток, підтримку еко-
номічної безпеки держави.

Зауважимо, що декларативно детінізація 
економічних відносин була віднесена до стра-
тегічних засад державної політики на всіх ета-
пах становлення й розвитку України, як неза-
лежної держави (рис. 1.). 
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У свою чергу комплексно, більш системно, 
роботу в Україні з детінізації економічних відносин 
розпочато тільки у 2001 р. із виданням сукупності 
нормативних актів, а саме Указів Президента 
України: Про рішення Ради національної безпеки 

та оборони України від 20.03.2001 р.; «Про заходи 
щодо детінізації економіки» від 25.01.2001 р. й 
«Про заходи щодо детінізації економіки України 
на період 2002-2004 роки» підписаний від 
05.03.2002 р. [5].

Рис. 1. Структура та етапи реалізації державної політики детінізації економічних 
відносин в Україні до 2025 р.

*Джерело: побудовано автором на основі [4]

 Визначення: тіньова економіка представляє  собою різні види економічної діяльності, орієнтовані на 
отримання доходів, як результат ухилення від сплати відповідних податків 

Мета: протидія явищу тіньової економіки, негайне припинення тіньових економічних відносин; 
унеможливлення використання підприємствами  інструментів розвитку економічних відносин  у 

господарській діяльності; сприяння наповнення бюджетів усіх рівнів на засадах уникнення 
можливостей тінізації економічних відносин 

Інструмент: комплексна система детінізації  економічних процесів в Україні та механізми її реалізації 
(нормативно-правовий, інституційний, фінансовий, мотиваційний)  

Результат: 
1. Припинення діяльності різного роду конвертаційно-транзитних груп і всіх пов’язаних із ними 
структурами. 2. Унеможливлення використання тимчасових (одного дня) підприємств у діяльності 
реального сектора економіки. 3. Відшкодування збитків, які завдані безпосередньо  державі та 
суспільству від їх діяльністю. 
4. Зростання обсягів надходжень до різного рівня бюджетів за рахунок своєчасної сплати 
підприємствами реального сектора податків і зборів 

Задіяні підрозділи інститутів для отримання результату: 
− прогнозування, аналізу, обліку й звітності; 
− інформатизації й обліку платників податків; 
− податкового контролю; 
− податкової поліції; 
− оподаткування юридичних осіб; 
− оподаткування фізичних осіб; 
− підрозділи щодо організації правової роботи 
 

І-й етап – період виконання:   до 1 січня 2014 р. 
ІІ етап – період виконання:   до 1 січня 2016 р. 
ІІІ етап – період виконання:   до 1 січня 2020 р. 
ІV етап – період виконання:         до 1 січня 2025 р. 
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Наступними дієвими були такі норма-
тивно-правові акти України у досліджуваній 
сфері: Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Державної програми 
«Контрабанді – СТОП» на 2005-2006 роки»; 
Указів Президента України «Про засади запо-
бігання й протидії корупції» (10.02.2011 р.), 
«Про першочергові заходи щодо детінізації 
економіки й протидії корупції» (18.11.2005 р.) 
[5] та інші.

З метою встановлення справедливості 
зауважимо, що сукупність представлених захо-
дів привела до певних позитивних результатів, 
а саме: проведення часткової лібералізації 
правового поля для вітчизняного підприємни-
цтва (було суттєво скорочено кількість і три-
валість перевірок підприємств, певним чином 
впорядковано процедуру щодо реєстрації і 
ліцензування); відбулось зниження обсягів 
бартерних операцій із 42,4 % у 1997 р. аж до 
2,3 % вже у 2003 р. [6]; зростання рівня яко-
сті використання наявних бюджетних коштів 
на основі обмеження різного роду негрошових 
форм розрахунків із бюджетом й переходом 
на існуючу й досі казначейську форму обслу-
говування всіх бюджетних операцій.

У свою чергу, такий наявний позитив-
ний вплив насамперед характеризувався 
несистемністю й фрагментарністю, та у свою 
чергу, мінімальними наслідками для наці-
ональної соціально-економічної системи. 
Проводячи аналіз стратегії Державної фіскаль-
ної служби України, нами зауважено, що існує 
певним чином окреслена система детінізації 
економічних відносин, яка насамперед перед-
бачає дорожню карту щодо своєчасної іденти-
фікації і недопущення формування суб’єктами 
господарювання сумнівного податкового кре-
диту на основі використання механізму авто-
матизованого фільтраційного відбору. 

Основною метою реалізації такої стратегії 
є підвищення обсягів надходжень до бюдже-
тів різних рівнів. До ключових завдань відне-
сено забезпечення підвищення рівня збору 
платежів до бюджетів на основі проведення 
руйнування схем щодо мінімізації податко-
вих зобов’язань, ідентифікація та припинення 
різного роду протиправної діяльності під-
приємствами, установами й організаціями та 
ліквідація схем щодо уникнення від оподатку-
вання «вигодонабувачів». Головний бажаний 
результат передбачає: реалізація поставлених 
перед органами податкової системи завдань 
із забезпечення надходження відповідних 
платежів до бюджету, враховуючи платежі за 
рахунок детінізації економічних процесів, від-
працювання можливих ризикових платників 
податків, що мінімізують сплату податків на 

основі використання різноманітних схем міні-
мізації, завершення діяльності різних конвер-
таційно-транзитних груп, підвищення подат-
кової віддачі від реального сектора економіки.

Державна політика детінізації економіч-
них відносин не зможе бути результативною, 
якщо вона не сформована на повних, своє-
часних, достовірних й об’єктивних кількісних 
та якісних даних щодо сучасного стану коруп-
ції, динаміки можливих змін, результативності 
використаних заходів детінізації економічних 
відносин. На сьогодні проєкт Антикорупційної 
стратегії на 2021-2025 роки, загалом є підго-
товленим із урахуванням належного аналізу. 
Це насамперед підтверджено аналізом стану 
корупції в Україні й результативності щодо реа-
лізації Антикорупційної стратегії, яка була роз-
роблена на період 2014-2017 років. У поясню-
вальній записці до проєкту Антикорупційної 
стратегії більш детально представлено ана-
ліз релевантних даних щодо поточного стану 
корупції (актуальність проблеми, корупційний 
досвід для населення і бізнесу, безпосеред-
ньо його динаміка, рівень сприйняття корупції 
населенням, також бізнесом й експертами у 
різних сферах), оцінка стану роботи інститу-
тів щодо притягнення до відповідальності за 
корупційні прояви, індикатори результатив-
ності попередньої стратегії, аналіз існуючих 
міжнародних зобов’язань України у сфері полі-
тики детінізації економічних відносин.

Таким чином, загальна концепція проєкту 
Антикорупційної стратегії передбачає насам-
перед стан зосередженості зусиль на двох 
ключових напрямах політики детінізації еко-
номічних відносин: мінімізація й нейтраліза-
ція корупційних ризиків у певних секторах й 
подальший інституційний розвиток загаль-
нодержавної системи детінізації економічних 
відносин. Такий підхід звісно є амбітним, однак 
заслуговує на підтримку та є насамперед 
релевантним для сучасної України, як свідчать 
проведені дослідження, наприклад таких, як 
Сhаthаm Housе [7].

Також у проєкті Антикорупційної стратегії 
значна увага приділяється нейтралізації коруп-
ційних ризиків у органах прокуратури, загалом 
судовій системі, поліції; державному управ-
лінні економічних відносин в країні (врахову-
ючи питанням діяльності Антимонопольного 
комітету України та загалом антимонопольного 
законодавства); митній й податковій сферах; 
будівництві, земельних відносинах й інфра-
структурі; державному і приватному секторах 
реальної економіки; секторі оборони; соціаль-
ному захисті, охороні здоров’я, освіті і науці.

У представлених сферах значно поширені 
практики, які збільшують корупційний досвід 
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для населення і спричинюють глобальну шкоду 
всьому суспільству. Вибір таких секторів 
насамперед спирається на отримані резуль-
тати соціологічного дослідження у сфері стану 
корупції. Однак, таке охоплення за секторами 
є досить широким та є деякі сумніви, чи будуть 
необхідні ресурси і зусилля зацікавлених сто-
рін для практичного втілення визначених захо-
дів в різних секторах.

За проведеними розрахунками 
Міністерством економіки рівень тіньової еко-
номіки за січень-вересень 2021 року склав 
31% від офіційного обсягу ВВП, що є на 1% 
менше за відповідний показник 2020 року. 
Проведення розрахунку рівня тіньової еконо-
міки проводиться із використанням модер-
нізованих Методичних рекомендацій, які 
затверджені наказом Міністерства економіки 
від 20.01.2021 № 104 (рис.2).

Щодо питання розвитку інститутів детіні-
зації економічних відносин, то такий проєкт 
Антикорупційної стратегії включає розвиток 
системи державної політики детінізації еко-
номічних відносин, формування у населення 
байдужості до корупційних дій, модернізація 
інституту конфлікту соціально-економічних 
інтересів й декларування публічних служ-
бовців, захист викривачів корупції, а також 
притягнення до відповідальності за скоєні 
корупційні дії (враховуючи питання діяльності 
органів влади у сфері детінізації економічних 

відносин, які певним чином спеціалізуються на 
високопосадовій корупції) й протидію легалі-
зації активів, що здобуті корупційним шляхом.

Для становлення сприятливих умов й поси-
лення основ функціонування інституційного 
середовища в Україні для забезпечення деті-
нізації економічних відносин повинні бути ней-
тралізовані системні фактори, ключовими із 
яких є:

– досить низький рівень щодо захисту прав 
власності Так, експертами оцінки рейтингу 
економічної свободи (Есonomіс Frееdom Іndеx 
2021), який проводиться Hеrіtаgе Foundаtіon, 
представили саме рівень захисту прав влас-
ності в Україні досить низьким, оцінивши його 
лише на рівні 48,5 балів (із 100 можливих) 
із незначним покращенням наявної ситуації 
лише на 1 бал у порівняні із попереднім рей-
тингом.

– низький рівень захисту інтелектуаль-
ної власності (відповідно до Міжнародного 
індексу прав власності (Іntеrnаtіonаl Propеrty 
Rіghts Іndеx) саме у 2021 році незначним було 
покращення нашої позиції країни за рівнем 
піратства саме у сфері авторського права 
(відповідно на 1 пункт до 88 місця у загальній 
оцінці серед 129 країн). Також незадовільною 
залишається загальна ситуація щодо захисту 
патентів (лише 57 місце), простота доступу до 
позик (аж 103 місце) й сприйняттям захисту 
інтелектуальної власності (тобто 107 місце);

 
Рис. 2. Інтегральний показник рівня тінізації економічних 

відносин в Україні (у % від обсягу офіційного ВВП) та темпи 
зміни рівня реального ВВП (у % до відповідного періоду 

попереднього року)*
*Джерело: розрахунки Міністерства економіки України
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– не значний рівень ліквідності фондового 
ринку, також захисту прав інвесторів пара-
лельно із недостатньою спроможністю від 
регулятора протидіяти виникаючим зловжи-
ванням на ринку;

– практична відсутність ефективної судо-
вої системи (ключовими вадами якої на думку 
експертів є не дієвість існуючих гілок судової 
системи), як результат, досить низький рівень 
довіри всього суспільства й інвесторів до неї;

– занадто високий рівень корупції в Україні 
(експертами рейтингу “Індекс сприйняття 
корупції 2021” рівень корупції в Україні оцінено 
у 32 бали, що відповідно на 1 бал є менше ніж 
у аналогічному рейтингу за 2020 рік (тобто за 
шкалою від 0 до 100, де 0 означає максималь-
ний рівень корупції у відповідності до сприй-
няття респондентів, тоді як 100 – найнижчий);

– воєнні дії на території України, і як резуль-
тат наявність територій, непідконтрольних 
Уряду, як наслідок, стрімке зростання “потен-
ційних можливостей” для використання різ-
номанітних схем корупції й контрабанди това-
рами.

Висновки. У результаті проведеного ана-
лізу встановлено, що незначне зниження рівня 
тіньової економіки насамперед відбулося у 
результаті адаптації суб’єктів господарювання 
до функціонування в умовах непрогнозова-
ності карантинних обмежень. Саме це під-
тверджується визначеними підприємствами 
оптимістичними планами у діловій актив-
ності, забезпеченням збереження сталого 
споживчого й інвестиційного попиту в умо-
вах різного рівня епідемічної небезпеки та, як 
результат, покращенням у їх звітному періоді 
(порівнюючи із січнем-вереснем 2020 року) 
отриманих фінансових результатів від діяль-
ності підприємств на засадах сприятливої зов-
нішньоекономічної кон’юнктури. Таким чином, 
державна політика детінізації економічних 
процесів повинна орієнтуватись на основні 
корупційні ризики і проблеми. Тобто, і проєкт 
Антикорупційної стратегії, який підготовлений 
Національною академією із запобігання коруп-

ції, і законопроект, який підготовлений вже до 
другого читання у Верховній Раді України, від-
повідають такій вимозі. У свою чергу, за прак-
тичної відсутності актуальної затвердженої 
Антикорупційної стратегії, потребує розробки 
ще й програма щодо її реалізації. Однак, запро-
поновані законопроектом 4135 різні законода-
вчі зміни і проект Антикорупційної стратегії на 
2021-2025 рр. також передбачають, що дер-
жавна програма із виконання Антикорупційної 
стратегії обов’язково повинна містити такі 
складові: номер, найменування і зміст заходу; 
конкретні обґрунтовані показники (індикатори) 
щодо виконання заходу; встановлені строки 
щодо виконання заходу; безпосередньо вико-
навців заходу; джерела і обсяги фінансування 
заходів. Загалом, такі вимоги щодо змісту 
будь-якої державної програми є належними 
й надалі актуальним є їх дотриматися на етапі 
підготовки і затвердженні державної програми 
із реалізації положень Антикорупційної стра-
тегії.
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