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ВСТУП
Тіньову економіку зазвичай вважають явищем не�

гативним, таким, що спотворює економічну реальність
і шкодить іміджу держави. Однак, якщо розглянути
тіньову економіку не з позиції державної політики, а з
боку результатів функціонування ринку та можливос�
тей реалізації підприємницької ініціативи, можна дійти
цілком протилежних висновків. Наприклад, багато дос�
лідників вважають, що тіньова економіка має і позитивні
аспекти [5—7]. Основна думка цих досліджень зводить�
ся до того, що зменшення прибутковості певних видів
діяльності під дією тих чи інших чинників може спону�
кати підприємства до "переходу в тінь" з метою запобі�
гання знищенню. У такому разі функція тіньової еко�
номіки полягає у пом'якшенні впливу кризових явищ на
економіку, сприяючи збереженню певних видів бізнесу
[7, с. 10].

Враховуючи особливості суспільно�політичної ре�
альності в Україні та специфіку функціонування вітчиз�
няної економіки, такий погляд на речі, на нашу думку,
вкрай необхідний і потребує глибшого теоретичного ос�
мислення.

Тіньова економіка в Україні.
Тіньова економіка — це сфера вияву економічної

активності, спрямована на отримання доходів від
здійснення заборонених видів діяльності або на ухи�
лення від державного контролю та сплати податків
при здійсненні легальних видів економічної діяльності
[1, с. 637]. За оцінками різних експертів, в Україні ча�
стка тіньової економіки становить від 30% до 50% ВВП
[3; 4; 7; 8]. Однією з основних причин "тінізації" еко�
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номіки є високі податки та надзвичайно складна сис�
тема їх нарахування. Крім того, дослідники назива�
ють інші причини: по�перше, високий розмір нараху�
вань на заробітну плану (насамперед внески на загаль�
нообов'язкове державне пенсійне страхування) ство�
рює стимули для заниження офіційно сплаченої за�
робітної плати, що нівелює будь�який позитивний
вплив від низької ставки податку на доходи фізичних
осіб; по�друге, серйозні адміністративні перешкоди
часто створюють додатковий тягар для платників по�
датків і призводять до схем ухилення (включаючи ко�
рупцію); по�третє, платники податків часто мають
враження, що сплачені податки погано та неефектив�
но витрачаються державою, що тим самим створює
дозвільну культуру ухилення від сплати податків [2,
c. 3].

Вищеозначені причини призводять до того, що в
Україні в тіньовому секторі опиняється не тільки неле�
гальний бізнес (такий, що має кримінальний характер),
а й цілком легальні види діяльності. З позиції держави,
при здійсненні таких видів діяльності допускаються ад�
міністративні порушення, і вони є незаконними, однак,
з позиції суб'єктів підприємницької діяльності, можли�
востей формування їхнього добробуту, таку ситуацію
можна охарактеризувати як позитивну.

Спробуємо з'ясувати, в який же спосіб держава
впливає на результативність функціонування ринку та
формування вигод для його учасників. Однак, перш ніж
перейти до деталей, відзначимо, що для спрощення та
прозорості аналізу нам доцільно зробити наступні при�
пущення:

1) тіньова економіка як явище, котре намагається








