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накопичення внутрішніх дисбалансів у всіх сферах економіки. Бюджетна підтримка 
неефективних галузей економіки, невиважена цінова політика щодо енергоносіїв для 
домогосподарств, утримання штучного фіксованого валютного курсу - усе це спричинило 
втрату конкурентоспроможності українських виробників, зростання дефіциту рахунку 
поточних операцій, суттєвий фіскальний дефіцит та нарощування державного боргу. 

На сьогодні в Україні роль недержавних інституцій у процесі регулювання є 
слабкою та потребує додаткових стимулів та державної підтримки для ефективного 
розвитку. Враховуючи цей факт, пріоритетними напрямами державної діяльності в 
Україні мають бути: 

- вдосконалення та контроль податкової функції (в першу чергу це може бути 
досягнуто за умов поступового зниження податкового навантаження на економіку та 
підсиленням контролю за повнотою сплати податків); 

- законодавче стимулювання розширення доступу до глобальних фінансових 
інструментів та глобальних фінансових ринків в цілому; 

- державна підтримка та стимулювання розвитку неурядових організацій; 
- активна участь у процесі координації податкової та в цілому фінансової політики 

країн світу та випрацьовуванні спільних стандартів правління з метою відстоювання 
національних інтересів України.  

Для того, щоб досягти активного зростання в середньостроковому періоді, країні 
необхідно рішуче просуватися шляхом зміцнення макроекономічної та фінансової 
стабільності, а також запровадження широкомасштабних та амбіційних структурних 
реформ, які б забезпечили поліпшення бізнес-клімату, залучення більшого притоку 
інвестицій та підвищили конкурентоспроможність України. Здійснення ефективної 
монетарної та фінансової політики допоможе утримати інфляційні очікування, а 
впровадження глибоких і комплексних фінансових та економічних реформ забезпечать 
повернення довіри до фінансового ринку та відновлять доступ до ринків капіталів для 
державного та приватного секторів, що зробить Україну привабливим об'єктом для 
інвестицій і поліпшить перспективи країни на середньостроковий період. 

Також варто звернути увагу на світовий досвід, який демонструє, що вирішенню 
окремих соціальних та економічних проблем, що виникатимуть у процесі фінансової 
лібералізації в Україні, значною мірою сприятиме розвиток та підвищення ролі 
неурядових організацій.  
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Анотація. Проаналізовано суть тіньової економіки як системоутворюючого фактора 
корупційних процесів економіки, виявлено її негативний вплив на економічну систему 
суспільства. Досліджено причини розвитку та форми прояву корупційно-тіньових відносин.  

Дослідження тіньової економіки і корупції займає особливе місце в економічній науці, 
але вагомою проблемою, що ускладнює дослідження “тіньової економіки”, а також корупції, 
є суттєва нестача, а нерідко і повна відсутність необхідних інформаційно-статистичних 
даних. Дослідженням перешкоджає або кон’юнктурне відомче приховування необхідної 
наявної інформації, або фактична неможливість застосування загальноприйнятних підходів 
до предметного дослідження суб’єків і об’єктів системи “тіньових” економічних відношень 
та характерних особливостей функціонування внутрішніх структур, і складових механізмів 
зазначеного економічного укладу [4, с. 7]. Сьогодні симбіоз корупції та тіньової економіки 
охопив практично  усі сфери життя українського суспільства та держави. 

Тіньовий сектор економіки є складовим елементом будь-якої економічної системи, що 
призводить до соціально-економічних втрат суспільства. Однією з проблем тіньової 
економіки є сфера корупційних послуг. Варто зазначити, що корупція широко 
розповсюджена в державних органах влади, яка повинна боротися з корупцією, але будучи 
сама корумпованою, фактично повинна боротися сама з собою. Тобто в цьому і парадокс та 
складність антикорупційної політики, адже для державної влади корупційно-тіньові доходи є 
джерелом отримання політичної ренти. Тому головним стимулом корупції є можливість 
одержання економічного прибутку, пов’язаного з використанням владних повноважень, а 
головним середовищем для цього стає тіньовий сектор. 

Тіньова економіка розглядається як особлива система економічних стосунків зі 
складним переплетенням легальних і нелегальних зв’язків, які відображають особливу логіку 
та стратегію поведінки економічних агентів, що відрізняються запереченням формальних 
інститутів, поєднані приналежністю до неформальних інститутів одного характеру, мають 
специфічні мотиви економічної поведінки у певних ситуаціях [8, с. 34]. Тобто виникають 
тіньові економічні відносини – це такі відносини, що складаються між людьми з приводу 
користування й розпорядження офіційними правовими статусами керівника або 
господарника за рахунок задоволення приватного інтересу. Уся сукупність прав власності, 
яку здобуває одна із сторін у результаті здійсненні угоди між підприємцем і чиновником, має 
бути еквівалентною благополуччю іншої сторони. Такі тіньові економічні відносини 
зумовлюють існування корупції [3, с. 70]. Тому головною метою тіньової економічної 
діяльності є отримання прибутків, які неможливо отримати в суворій відповідності з чинним 
законодавством країни. Їх отримання є формою протиріч між інтересами держави та окремих 
ринкових суб’єктів, які не мають можливості легальної економічної діяльності [2, с. 4]. 

Розвиток тіньової економіки значною мірою визначається масштабами корупційної 
діяльності, яка набула в Україні небаченого розмаху як на рівні держави, так і на рівні 
окремих галузей, і регіонів. Тіньова економічна діяльність створює реальні загрози 
економічній та національній безпеці України, оскільки видозмінює найважливіші якісні 
характеристики економічної системи, вступає у суперечність із здатністю держави 
підтримувати нормальні економічні умови, що перешкоджає реалізації державних інтересів і 
пріоритетів економічного, і соціального розвитку суспільства 

Однією з головних причин розростання тіньової економіки – це панування 
рентоорієнтованої поведінки в усіх сферах економічного і політичного життя [6, с.201]. 
Зацікавлені  у збереженні та  процвітанні тіньової економічної діяльності й представники 
керівництва частини державних підприємств, установ, організацій. Користуючись 
фактичною безконтрольністю використання державної власності, вони переводять юридично 
державні виробничі ресурси під фактичний приватний контроль, забезпечуючи, таким 
чином, себе тіньовою дохідністю. Така діяльність сприяє поширенню хабарництва, що 
набуває форми адміністративної корупції. 
       Тіньова економіка тісно пов’язана з пошуком суб’єктами господарювання вигоди, 
отримання «ренти» обумовлене особливим місцем в системі економічних і неформальних 
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зв’язків. Поруч з природною рентою, яка є у будь – якій економіці, на етапі переходу до 
ринку, з’являється багаточисельна група штучно створених рент:  

- забезпеченням для певної групи підприємців особливого (пільгового) режиму 
функціонування; 

- нерівними умовами участі різних суб’єктів господарювання в 
приватизаційному процесі; 

- невідрегульованістю відносин власності; 
- правом багатьох політичних і бюрократичних структур (їхнього апарату) 

впливати на прийняття рішень щодо розподілу матеріальних благ, доходів, власності. 
Загальна послідовність процесу отримання політичної ренти з тіньового сектору 

включає такі етапи. Спочатку законодавчими і органами контролю вводяться формальні 
правила в такому вигляді і таким чином, що їх дотримання господарськими агентами у 
повному обсязі або практично неможливе, або вимагає значних витрат (часу, матеріальних і 
моральних ресурсів). При цьому офіційні органи майже завжди (свідомо або вимушено) 
залишають певне коло невизначеності, що створює можливості різного трактування 
формальних правил. В цій ситуації господарські агенти прагнуть не просто ухилятися від 
контролю, а намагаються змінити його на свою користь шляхом «тіньового» лобіювання 
індивідуальних або групових інтересів. Замість відкритого заперечення певних формальних 
правил або судового опротестування способів їх застосування, укладаються «тіньові» угоди 
щодо конкретних умов реалізації цих правил щодо певних агентів або їх груп. В результаті 
цим агентам в певних межах дозволяється порушувати встановлені формальні правила. Така 
стратегія захисту від селективного контролю в умовах масового нехтування формальними 
правилами вимагає певних трансакційних витрат. Вони включають плату за обхід правил і 
плату за безпеку і можуть бути досить високими, але не вищими за витрати легалізації, тобто 
тих витрат, які господарський агент змушений зазнавати при дотриманні всіх формальних 
правил [6, с.182-183]. 

Масштаби тіньового сектору економіки України, а також рівень корупції в різних її 
галузях сьогодні стали одним із найсерйозніших факторів, які перешкоджають успішному 
розвитку нашої країни та громадянському суспільства. Подальша тінізація економіки, її 
вкоріненість у трансформаційних суспільствах зумовлює макроекономічні диспропорції та 
структурні деформації суспільно-економічного розвитку, що призводить до визнання 
тіньової економіки однією із загроз національним інтересам країни й національній безпеці в 
економічній сфері [1, c. 49]. 

Фактори, які сприяють розвитку корупційно-тіньових відносин у сучасній Україні: 
1) фінансово-економічні: несправедливий первинний розподіл капіталу; недосконалість 
податкової системи; триваючі протягом багатьох років широкомасштабні розкрадання 
бюджетних коштів; відсутність державної системної політики економічного і соціального 
стимулювання виходу підприємств із тіні; архаїчна структура фінансів; 
2) правові: суттєві суперечності і прогалини в законодавстві, які сприяють 
безвідповідальності у нелегальній діяльності, за надмірного регулювання відкритої ділової 
активності; значною мірою корумпована система правоохоронних і судових органів; 
незахищеність відкритого ефективного приватного бізнесу від свавілля чиновників;  
3) адміністративні: відсутність ефективної державної вертикалі управління; заборонне, 
каральне адміністрування; безвідповідальність і некомпетентність державного 
управлінського апарату; 
4) суспільно-політичні відносини: невпевненість більшості підприємців у стабільності 
ринкового економічного курсу держави; соціальна і політична незахищеність більшості 
населення; деградація культури, моралі, пропаганда культу криміналітету і вседозволеності 
[7, с. 8]. 

Зростання тінізації економіки, її кримінальних наслідків завдає значної шкоди 
суспільству, гальмує процеси державотворення в Україні. Крім того, постає нагальна 
соціальна проблема: у суспільній свідомості формується сумнів щодо спроможності 
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державних інститутів, насамперед правоохоронних, гарантувати суспільну безпеку, 
захистити особистість та майно громадян. Катастрофічними є моральні наслідки тіньової 
економіки, оскільки вона деформує свідомість людей, породжує соціальний песимізм [5, c. 
143]. Проблема значної тіньової економіки і масової корупції стала для України важкою 
системною проблемою національної безпеки, вирішити яку можливо лише шляхом реалізації 
широкого цілеспрямованого комплексу заходів у всіх сферах діяльності держави і 
суспільства, спільними зусиллями держави і суспільства. Україна залишається системно-
корумпованою. Корупцією в Україні охоплені всі без винятку публічні інститути та сектори, 
як на національному, так і на регіональному рівнях. Антикорупційна політика української 
влади підміняється імітацією. Незважаючи на зміну політичних партій при владі і посилення 
вимог міжнародних партнерів до України виконувати взяті на себе зобов’язання у сфері 
боротьби з корупцією, продовжуємо спостерігати відсутність політичної волі до реальних 
змін. Розв’язанню цієї проблеми сприятиме лише докорінна зміна політичного устрою 
держави та стійкий запит до змін з боку суспільства [7, c. 8]. 

 Висновки. Корупційно-тіньовий сектор, який виник в Україні в процесі 
трансформації, призвів до системно-утворюючого елемента економічної політики та способу 
життя українського суспільства. Все це дало свої плоди у вигляді низького рівня 
економічного розвитку, постійних політичних криз та відсутність будь-яких реальних 
реформ. Тобто симбіоз цих двох понять став не просто складовим елементом економічної 
системи, а її визначальним, що дає змогу отримувати політичну ренту. Таким чином держава 
стає інструментом перерозподілу доходів та ресурсів на користь політико-економічних груп, 
а не виробником суспільних благ.  
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