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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 
Статтю присвячено дослідженню проблематиці детінізації економіки України, а саме ролі державного 

регулювання у створенні відповідних інституційних умов, у забезпеченні правопорядку в сфері економічних ві д-

носин, у підтриманні оптимальної соціально орієнтованої вітчизняної моделі розвитку ринкової економіки. 

Розглянуто точки зору сучасних дослідників стосовно змісту заходів детінізації економіки. Запропоновано 

принципи державного регулювання у сфері детінізації економічних відносин, засновані на класичних принципах 

економічної безпеки. 
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Постановка проблеми. З розвитком ін-

фраструктури та інформаційно-технологічного 

компоненту господарських відносин розвива-

ються не лише методи боротьби із нелегальною 

економічною діяльністю, але й власне форми 

тіньових відносин. Крім того, спостерігається 

тенденція до проникнення тіньової економіки у 

всі сфери соціально-економічних відносин, вна-

слідок чого вона концентрує у діяльності 

суб’єктів сильний вплив на всі процеси суспіль-

ного розвитку. І науковці, і практики констату-

ють, що вона сьогодні є однією з органічних 

складових економічної системи, відзначаючи як 

позитивний вплив (наприклад, зниження соціа-

льної напруги та пом’якшення соціального пере-

бігу кризових процесів), так і негативний, зумов-

лений наявним конфліктом з інтересами довго-

строкового соціально-економічного розвитку. 

Поширення тіньової економіки в Україні 

набуло загрозливих розмірів, на що зокрема, вка-

зується в Стратегії національної безпеки, яка роз-

глядає відносно високий рівень тінізації еконо-

міки у якості однієї із загроз економічній безпеці 

держави. Не останню роль у її поширенні віді-

грають малоефективні симптоматичні заходи 

протидії: наприклад, звернення до адміністрати-

вних методів призводить до поширення корупції, 

створення штучних перешкод для діяльності ле-

гального бізнесу та гальмування економічного 

розвитку. У зв’язку з цим, актуальними є дослід-

ження у напрямі обґрунтування підходів до деті-

нізації економічних відносин. 
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І. Мазур, В. Мамутова В. Мандибури, В. По-

повича, В. Предборського, Т. Тищука, В. Тур-

чинова та інших, предметом яких були проблеми 

вимірювання тіньової економіки; економічні, 

соціальні та правові аспекти її виникнення; нас-

лідки поширення та прогнозування динаміки в 

короткостроковому горизонті; механізми регу-

лювання детінізації економіки. Віддаючи належ-

не внеску попередників, відзначимо, що питання 

детінізації не втрачає своєї актуальності з огляду 

на поточний рівень тінізації економіки в Україні, 

а удосконалення теоретико-методологічних засад 

процесу детінізації потребує подальших дос-

ліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою на-

писання статті є огляд існуючих теоретико-

методологічних підходів до формування механі-

зму детінізації економіки України, формулюван-

ня принципів державного регулювання з детіні-

зації економічних відносин. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній 

економічній системі України найбільшого поши-

рення набули такі види тіньових економічних 

відносин: а) виробництво та збут продукції (то-

варів, послуг) поза відображенням в бухгалтер-

ській звітності; б) ввезення та збут контрабанд-

них товарів; г) купівля та збут валюти в осіб, що 

не мають відповідних ліцензій та дозволів; 

д) маніпулювання податковим законодавством з 

метою мінімізації податкового навантаження, 

або уникнення сплати податків; е) незаконне ви-

користання державних майна та коштів, природ-

них ресурсів і корисних копалин; ж) тіньова зай-

нятість; з) фіктивне підприємництво, залучене у 

схеми відмивання тіньових доходів, мінімізації 

податкового навантаження тощо. 

Переважна більшість сучасних дослідників 

(наприклад, [9; 7; 6]) дотримується думки, що 

виникнення тіньової економіки в Україні має 

економічні, правові та соціальні передумови. 

Відповідно державне регулювання у сфері деті-

нізації можна розглядати з точки зору: 

- процесу формування ефективної соціа-

льно орієнтованої ринкової економіки,  
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яка блокує розвиток деструктивних со-

ціальних процесів; 

- адміністративного регулювання еконо-

мічних відносин та окремих господар-

ських операцій – як засобу обмеження 

системних тіньових процесів (тіньової 

зайнятості, підпільного виробництва 

тощо); 

- організаційно-правового регулювання – 

засобів протидії правопорушенням у 

сфері господарських відносин, а також 

фінансового, митного та податкового 

права. 

На думку Я. Жаліло, формування ефектив-

ної економічної стратегії передбачає впровад-

ження схеми суспільної поведінки, яка сприяти-

ме пошуку компромісу між інтересами економі-

чних суб’єктів і пріоритетами, завданнями, на-

прямами економічної стратегії держави [3, с. 30-

31]. Як вбачається зі слів науковця, держава має 

створити умови для раціональної та ефективної 

співпраці, децентралізованих за своїм організа-

ційно-правовим статусом суб’єктів господарю-

вання, як у межах національної економічної сис-

теми, так і поза нею. У цьому контексті економі-

чна стратегія є передумовою ефективної соціа-

льно орієнтованої ринкової економіки, оскільки 

на її основі вироблено правила та прийоми дося-

гнення стратегічних цілей, які базуються на фо-

рмуванні зацікавленості усіх учасників процесу 

розроблення та реалізації стратегічної програми 

в ефективному досягненні цих цілей. З огляду на 

вищезазначене, вбачається, що однією із функцій 

державного регулювання детінізації економіки є 

мінімізація чинника стихійності у життєвому 

циклі суб’єктів господарювання шляхом ство-

рення умов для організації та координації діяль-

ності окремих суб’єктів і груп. 

На думку О. Юлдашева, важливою умо-

вою вдосконалення регуляторної політики є ви-

рішення ключової проблеми у взаємодії суб’єктів 

господарської діяльності з державою – зокрема, 

обґрунтованості норм адміністративного впливу. 

Дослідник вважає, що такими проблемами є: 

а) несправедливість – невідповідність окремих 

регуляторних актів вимогам справедливості, мо-

ральності, добросовісності; б) неякісність рішень 

(регулятивних та адміністративних заходів) – які 

характеризуються спрямованістю на вирішення 

другорядних завдань, дублюють чи суперечать 

один одному [12, с. 145-146]. 

Окреслити перелік першочергових завдань 

щодо створення передумов для розвитку ефек-

тивної соціально-орієнтованої ринкової економі-

ки намагається Ф. Шульженко, на думку якого 

пріоритетами у цьому напрямі є: а) усунення 

причин кризи неплатежів; б) недопущення ство-

рення привілейованих умов для окремих комер-

ційних структур; в) нормативне врегулювання 

питань щодо: обґрунтованості кредитування під-

приємств, законності здійснення підприємниць-

ких угод, запровадження юридичних механізмів, 

які б виключали «рейдерство»; г) розробку орга-

нізаційно-управлінських та правових механізмів 

забезпечення декларування витрат особами різ-

них категорій публічної служби та ін. [11, с. 52]. 

На основі узагальнення вищенаведеного 

можна зробити висновок, що створення умов для 

розвитку соціально орієнтованої економіки пере-

буває у суміжній площині цінностей стосовно 

процесу державного регулювання з детінізації 

економічних відносин. Спільними рисами цих 

векторів розвитку є подолання впливу однакових 

для тіньової та офіційної економік детермінант 

поширення кризових процесів та власне їх про-

явів у тіньовому секторі. Відповідно, комплекс 

заходів адміністративного регулювання еконо-

мічних відносин можемо умовно розподілити на 

дві групи, та віднести до першої – заходи бороть-

би із специфічними проявами тіньових економі-

чних відносин, а до другої – заходи удоскона-

лення інституційного середовища ведення бізне-

су та поліпшення соціально-економічної 

кон’юнктури в цілому. 

Відповідно існує необхідність у конкрет-

них рішеннях законодавчої та виконавчої влади, 

які б створили організаційно-правові основи для 

впровадження цілісного механізму державного 

регулювання у сфері детінізації економічних від-

носин. На сьогоднішній день базис для плану-

вання змісту та структури такого впливу є Стра-

тегія сталого розвитку «Україна – 2020», на ос-

нові якої необхідно розробити Програму детіні-

зації економіки України та координувати етапи її 

реалізації із запропонованими у ній реформами, 

зокрема, щодо дерегуляції та розвитку підприєм-

ництва; розвитку малого та середнього бізнесу; 

податкової реформи; захисту економічної конку-

ренції; реформ фінансового сектору; ринку капі-

талу; сфери трудових відносин тощо [10]. 

Відповідні теоретико-методологічні роз-

робки ґрунтовно напрацьовані вітчизняними на-

уковцями. Так, на думку, О. Баклана, для побу-

дови соціально орієнтованої економіки необхід-

но максимально реалізувати комплекс традицій-

но-позитивних заходів щодо адміністративно-

правового регулювання у сфері підприємництва, 

зокрема: а) удосконалення існуючої правової 

бази на предмет її відповідності антикорупцій-

ним законам України, та характеру впливу на 

становище тіньової економіки; б) сприяння роз-

витку банківської системи як фінансового фун-

даменту підприємництва; в) забезпечення на всіх 

рівнях прозорості в діяльності органів публічно-

го управління; г) сприяння розвитку конкурент-

ного середовища та скорочення рівня монополі-

зації виробництва; д) оптимізація компетенції 

регулятивних органів держави та органів місце-

вого самоврядування щодо втручання у госпо-

дарську діяльність підприємств; е) підвищення 
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дієвості контрольно-наглядової діяльності орга-

нів публічного управління за підприємницькою 

діяльністю шляхом застосування в основному 

економічних механізмів відповідальності та бан-

крутства; ж) створення найбільш сприятливих 

умов для легалізації зайнятості власного насе-

лення [1]. 

До числа напрямів державної політики у 

сфері детінізації І. Кондрат та Т. Миндюк відно-

сять, зокрема: а) стимулювання інвестиційних 

процесів, шляхом зацікавлення кредиторів у ін-

вестиційному спрямуванні фінансових ресурсів; 

б) звільнення від оподаткування частки прибут-

ку, спрямованого на інвестування, зокрема, в 

інноваційну сферу; в) вдосконалення монетарної 

політики; г) створення сприятливих умов для 

розвитку підприємництва; д) здійснення подат-

кової реформи; е) посилення боротьби з корупці-

єю [5]. 

Доповнює все вищенаведене точка зору 

Ю. Нехайчука, на думку якого механізмами деті-

нізації на сучасному етапі можуть бути, зокрема 

для: а) підвищення ефективності національної 

системи фінансового контролю за здійсненням 

протизаконної діяльності у напрямі розробки 

конкретних інструментів обмеження тіньових 

систем перерозподілу фінансових ресурсів за 

кожним конкретним випадком; б) застосування 

мінімальних цін на високоліквідні імпортні това-

ри (передусім підакцизні) для розрахунків і спла-

ти податків; в) створення інституту представни-

ків митної та податкової служби в зарубіжних 

країнах (для обміну інформацією про оподатко-

вування зовнішньоекономічної діяльності  

українських суб’єктів підприємництва); г) запро-

вадження моніторингу за внутрішньо-фірмовими 

цінами у межах холдингових компаній; д) зміни 

в організаційній структурі державних холдинго-

вих компаній, (зокрема, позбавлення підпри-

ємств права юридичної особи) тощо [8, с. 28]. 

У зв’язку з тим, що детінізація економіки є 

складним комплексом заходів регулятивного 

впливу у різних сферах суспільних відносин, а 

суб’єктами детінізації є різні органи державної 

влади, важливу роль відіграють принципи детіні-

зації, котрі формують основу для декомпозиції, 

узгодження та впорядкування завдань та засобів 

їх досягнення. На нашу думку, у їх якості доці-

льно розглядати основні принципи економічної 

безпеки [4, с. 19-20; 2], адаптовані автором до 

особливостей процесу детінізації економіки 

України: 

- верховенства закону – заходи адміністра-

тивного регулювання мають реалізовува-

тися відповідно до встановленого чин-

ним законодавством порядку та на прак-

тиці виконуватися усіма учасниками 

економічних відносин; 

- додержання балансу економічних інте-

ресів особи, сім'ї, суспільства, держави – 

гармонійне і ефективне узгодження інте-

ресів як пріоритету визначення заходів 

та меж адміністративного регулювання, 

притягнення до відповідальності; необ-

хідно враховувати міру готовності  

суспільства (перш за все, у соціально-

економічному вимірі) взяти і реалізову-

вати ці приписи; 

- взаємної відповідальність особи, сім'ї, 

суспільства, держави щодо виконання 

законодавства – детінізація економіки 

має здійснюватись із зобов’язанням гро-

мадян дотримуватися законодавства у 

сфері економічних відносин, з іншого 

боку, реалізовуючи заходи адміністра-

тивного впливу, державна влада (опосе-

редкована в актах органів усіх гілок вла-

ди) відповідальна перед суспільством за 

здійснений нею вплив на соціально-

економічне становище; 

- своєчасності та адекватності заходів ре-

гулятивного впливу – заходи адміністра-

тивного регулювання, пов’язані із обме-

женням прав суб’єктів економічних від-

носин (притягнення до відповідальності, 

обмеження господарських операцій, по-

силення матеріальної відповідальності) 

повинні мати належне обґрунтування та 

бути спрямованими, в першу чергу, на 

виправлення масштабних порушень; 

- пріоритету договірних заходів у вирі-

шенні конфліктів економічного характе-

ру – детінізація економіки полягає в 

комбінації стимулів до діяльності 

суб’єктів господарювання в легальному 

секторі – заохочувальних та примусових, 

з пріоритетом першого; 

- інтеграції в міжнародну систему еконо-

мічної безпеки – участь у програмах між-

народної співпраці щодо боротьби з ко-

рупцією, контрабандою, фінансовими 

злочинами тощо; 

- системності – заходи з детінізації еконо-

міки повинні спрямовуватися на обме-

ження впливу факторів її поширення, що 

походять із усіх сфер суспільного життя; 

- обґрунтованості – планування заходів із 

детінізації має ґрунтуватися на реаліс-

тичних показниках соціально-

економічного розвитку та належному ор-

ганізаційному, правовому та технічному 

обґрунтуванні; 

- гнучкості – планування, контроль та ко-

ригування заходів із детінізації економі-

ки має здійснюватися із урахуванням 

змін навколишнього середовища, спри-

чинених як зовнішніми, так і внутрішні-

ми факторами (зумовлені регулятивним 

впливом); 
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-  

спеціалізації та координації елементів 

системи детінізації – виконання тих чи 

інших програмних цілей передбачає 

здійснення різноаспектних заходів, що 

перебувають у компетенції різних дер-

жавних органів. Спеціалізація дозволяє 

провести декомпозицію на окремі функ-

ції та їх раціональний розподіл між різ-

ними виконавцями. Координація забез-

печує впорядкування у часовому гори-

зонті та відсутність дублювання функцій 

окремими державними органами; 

- циркуляції інформації – забезпечення пе-

редачі та накопичення досвіду, знань про 

зміну соціально-економічного стану вна-

слідок зовнішніх факторів та регулятив-

ного впливу. 

Висновки і перспективи подальших  

досліджень. Як свідчить сучасне становище в 

Україні, діючої концепції протидії тіньовій еко-

номіці, що заснована, переважно, на заходах 

притягнення до юридичної відповідальності – 

недостатньо для подолання цього явища, чи хо-

ча б обмеження джерел його відтворення. У 

цьому зв’язку необхідним є впровадження  

програми детінізації економічних відносин, яка 

передбачала б як спеціальні заходи протидії, так 

і заходи соціально-економічного розвитку,  

здійснені в межах впровадження цільових ре-

форм. Таким чином, стратегія детінізації еконо-

мічних відносин передбачає участь у ній усіх 

гілок влади, відповідно до їх компетенції. Ці-

лісність стратегії детінізації забезпечується спі-

льними принципами, дотримання яких є необ-

хідною умовою для декомпозиції, узгодження 

та впорядкування завдань та засобів детінізації 

економічних відносин. З огляду на результати 

цього дослідження, перспективи подальших 

пошуків вбачаємо в обґрунтуванні цілісної мо-

делі державного регулювання у сфері протидії 

тіньовій економіці. 
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