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оптимізувати соціальні виплати. Розбіжності викликають тільки 
способи та засоби досягнення цілей. Це виявляється у проблемі ви-
бору сучасної моделі, розробці та реалізації ефективної соціально-
економічної стратегії. Саме синтез ліберальної моделі соціально-
економічного розвитку та соціально орієнтованої економіки є 
оптимальним стратегічним рішенням для успішного подальшого 
соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ 
ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНИ

На сьогоднішній день поширення тіньової економіки поряд 
із макроекономічною розбалансованістю та обмеженістю ресур-
сів визнані Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) ключовими 
глобальними ризиками майбутнього [1]. Ці ризики тісно пов’язані 
з незаконною торгівлею, організованою злочинністю та корупці-
єю. До передумов збільшення масштабів нелегальної економіч-
ної діяльності експертами ВЕФ віднесено також неспроможність 
глобального управління, об’єднаний зв’язками світ та економічну 
нерівність.

Економічна нерівність розглядається як чинник формування 
сприятливого середовища для тіньового обігу товарів і, як наслі-
док, тінізації міжнародних торговельних потоків [2]. Економічні, 
соціальні негаразди, хиби в тактиці й темпах проведення економіч-
них і політичних реформ, починаючи з незалежності і по сьогод-
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нішній день, недосконалість чинного законодавства, брак вільної 
економічної конкуренції, протистояння різних гілок влади призве-
ли до розростання тіньового сектору в економіці України.

У державі спостерігається стала тенденція незаконного заво-
лодіння та нецільового використання бюджетних коштів; укладан-
ня державними установами та організаціями завідомо збиткових 
угод з комерційними структурами, у тому числі фіктивними; не-
приховане розкрадання коштів бюджету, зокрема при проведенні 
тендерних торгів із закупівлі товарів та послуг; застосовуються 
механізми привласнення великих обсягів бюджетних коштів за ра-
хунок незаконного повернення ПДВ, що тісно пов’язано із зовніш-
ньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання. Має місце 
значна криміналізація експортно-імпортних операцій, в тому числі 
контрабандна діяльність.

Варто відзначити, що тінізація тією чи іншою мірою є в будь-
якій країні, що об’єктивно зумовлено природою бюрократичного 
апарату, який не може існувати поза корупцією. Але істотно різ-
ниться його міра. Якщо в розвинутих країнах обсяг тіньових від-
носин не перевищує в середньому 10 %, то в Україні у 2012 р. він 
становив 45 %. За даними цьогорічного дослідження німецького 
центру Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) сучасний 
рівень тіньового процесу в українському суспільстві перевищує 
рівень визнаних європейських лідерів — Грецію (тіньовий товаро-
обіг у Греції становить 24,8 % від сукупної продуктивності еконо-
міки), Італію (21,6 %) та Португалію (19,4 %).

Обсяг тіньового сектора економіки України перевищує кри-
тичний — таким вважають рівень у 25-30 % ВВП, «нормальний» 
рівень — 10-15 %. Особливістю тіньового сектора економіки Укра-
їни є те, що він охоплює і легальні види діяльності, доходи з яких 
виводяться з-під оподаткування, а утворюються, наприклад, за ра-
хунок приписок, оплати зайвих обсягів робіт, завищення вартості 
використаних матеріалів та їх кількості, привласнення бюджетних 
коштів, державного майна, внаслідок прихованої зайнятості.

Внаслідок таких дій, за різними експертними оцінками, ще 
за перші 10 років незалежності з України було вивезено від 20 до 
50 млрд. доларів США, які здебільшого осіли в офшорних зонах. 
Окрім того, на даний момент велика частина грошей в Україні пе-
ребуває поза банківським контролем, що створює передумови їх 
тінізації і в подальшому негативно відображається на економіці. 
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За окремими експертними оцінками, щороку «в тіні» виплачується 
понад 25 млрд. грн. [3].

Таким чином, з одного боку, в тіньовому секторі економіки 
України, а з другого — за її межами, перебувають значні капітали, 
які здатні істотно наростити рівень легальної капіталізації еконо-
міки України, а отже, стати важелем подальших якісних змін в еко-
номіці країни та забезпечені стабільних темпів зростання. Звідси 
випливає важливе завдання — максимально залучити капітали й 
доходи некримінального походження до легального сектора еконо-
міки.

На сьогоднішній день для подолання тіньового сектору дер-
жава має якнайшвидше створити умови для розвитку підприєм-
ництва (особливо малого та середнього бізнесу), усунення обме-
жень щодо нього. Іншим важливим напрямком є стимулювання 
виробничої діяльності, відновлення і забезпечення ефективного 
функціонування виробничого потенціалу на основі національних 
і зарубіжних інвестиційних ресурсів. Серед довгострокових за-
вдань щодо обмеження тіньового сектору економіки слід відмітити 
розробку цілісної системи державних, регіональних і галузевих 
програм, дія яких спиратиметься на безумовне виконання Законів 
України.

На даному етапі ринкових перетворень необхідно вжити за-
ходів щодо поліпшення інвестиційного клімату, в тому числі вста-
новлення податкових пільг, страхування інвестиційних ресурсів 
і надання державних гарантій. Повинна бути забезпечена прозо-
рість і відкритість діяльності державних органів регулювання еко-
номіки, для чого необхідно посилити контроль і встановити персо-
нальну відповідальність за перевищення повноважень, посадових 
зловживань і бюрократичних зволікань [4].

Всі ці заходи вимагають вдосконалення організаційно-
правової бази та постійного контролю.
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НАСЛІДКИ ПІДПИСАННЯ УГОДИ 
ПРО  АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Сьогодні Україна знаходиться на етапі підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС. Ця угода не лише фіксує особливі взаємовідноси-
ни України та ЄС, але й відкриває перспективи для України стати 
складовою частиною європейського політичного, економічного 
і культурного простору. Угода про асоціацію (УА) між Україною 
та ЄС — це об’ємний та складний документ, загальний обсяг яко-
го складає 2000 сторінок англійською мовою. Економічні аспекти 
Угоди містяться в Розділі IV «Торгівля і питання, пов’язані з тор-
гівлею» та Розділі V «Економічне і галузеве співробітництво».

Необхідно визначити негативні та позитивні наслідки після 
підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, виокремлення мож-
ливих заходів співпраці України з ЄС в макроекономічній сфері, 
розвиток економічної сфери та конкурентоздатність підприємств, 
прогнозуванні якісних результатів розробки та впровадження уго-
ди для різних груп інтересів.

До позитивних наслідків євроінтеграції слід віднести наступні.
1. Підвищення економічних показників України до євро-

пейських стандартів, створення в країні розвинутого ринку, закрі-
плення тенденцій до економічного зростання, вдосконалення за-
конодавства, розбудова демократичного суспільства, як неодмінної 
умови вступу України до ЄС, вже саме по собі принесли Україні 
певні економічні переваги. Прагнення приєднатися до ЄС стиму-
лює керівництво нашої держави досягти бажаних результатів та 
гарантувати економічну стабільність та зростання добробуту. Про-
ведення збалансованої та довгострокової економічної політики ЄС 


