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ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

В сучасних умовах необхідності розвитку ринкової економіки в державі 

все більшої ролі набирає ринок фінансових послуг, а особливо небанківських 

фінансових послуг. Саме розвиток даного напряму фінансового сектору на 

сьогоднішній день вимагає більшої уваги щодо впровадження регуляторної 

політики з боку керівництва держави.  

З перших років незалежності України в країні формується розгалужена 

ринкова інфраструктура, яка, зокрема, направлена на розвиток ринку 

фінансових послуг. Але враховуючи складні і суперечливі процеси в перші 

роки незалежності України, спадок від колишнього Радянського Союзу, а саме 

відсутність сектору фінансових послуг, крім банківських,  домінування 

банківського сегменту на ринку фінансових послуг, як би має  сприяти 

розвитку нового напряму фінансових послуг. Однак переважаюча чисельність 

фінансово-кредитних установ над банківськими не дає на сьогоднішній день 

можливості стверджувати про залучення більшої частки капіталу на ринку 

небанківських фінансових послуг. Активи небанківських фінансових установ 

все ще залишаються нечисленними у порівнянні з активами комерційних 

банків. Так, разом активи комерційних банків та небанківських фінансових 

установ станом на 31.12.2011 становили 1 134,2 млрд.грн., у тому числі банків – 

1 054,3 млрд.грн. (93%), небанківських фінансових установ – 79,9 млрд.грн. 

(7%) 
1
. 

В цілому можна виокремити три сегменти фінансового ринку – 

банківський, сегмент небанківських фінансових послуг та сегмент фондового 

ринку. Таким чином вітчизняний фінансовий ринок показує його сьогоднішній 

стан, враховуючи головні групи його учасників, з одного боку, а з іншого боку, 

зважає на історичний процес його формування протягом останніх 20 років. 

Окрім того, він дає право найбільш ґрунтовно використовувати наявну 

статистичну базу, яку формують відповідні державні органи, що регулюють 

відповідний напрям ринку фінансових послуг, зокрема, Національний банк 

України - для ринку банківських послуг; Національний комітет з цінних паперів 

і фондового ринку (НКЦПФР) - для ринків цінних паперів та похідних цінних 

паперів (деривативів); Національна комісія, що здійснює державне 
                                                 
1
 Огляд ринків фінансових послуг та підсумки діяльності небанківських фінансових установ 

за 2011 рік : Додаток до розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.05.2012 № 246 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/ 

http://www.dfp.gov.ua/


4 

 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) - для інших 

ринків фінансових послуг. 

Державне регулювання на ринках фінансових послуг направлене на 

досягнення системної стабільності шляхом контролю за дотриманням 

фінансовими установами визначених норм та правил, у тому числі щодо 

реєстрації та ліцензування, наявності необхідних фінансових ресурсів 

(капіталу, ліквідності тощо), кваліфікованого персоналу, обмеження ризиків під 

час провадження діяльності, розкриття інформації тощо. 

Враховуючи сучасні зміни на світовому ринку фінансових послуг, 

необхідністю адаптації вимог Директив ЄС і відображення їх в національному 

законодавстві, організаційні засади забезпечення безпеки на ринку 

небанківських фінансових послуг направлені на: 

- обов’язкове ведення інформацій про суб’єктів ринку; 

- встановлення єдиного підходу до регулювання правовідносин 

пов’язаних з ліцензуванням конкретних видів діяльності; 

- визначення порядку правонаступництва за укладеними договорами; 

- аналіз діяльності учасників ринку: аналіз капіталу, зобов’язань, 

резервів, дохідності, ліквідності та інших основних показників 

діяльності ринку; 

- встановлення прозорості щодо діяльності складових ринку 

небанківських фінансових послуг; 

- формування механізму захисту клієнтів на даному ринку та посилення 

довіри серед них, надання якісних послуг; 

- постійний фінансовий моніторинг; 

- вироблення типових програм підвищення кваліфікації для кадрів 

фінансових установ та постійний контроль за проходженням даного 

напряму роботи та прийняття підсумкового екзамену 

Нацкомфінпослуг. 

Виконання завдання щодо підвищення якості фінансових послуг, які 

надають небанківські фінансові установи, необхідно здійснювати з точки зору 

потреб потенційних клієнтів. Суб’єктами, які забезпечуватимуть виконання 

цього завдання, повинні бути небанківські фінансові установи і 

Нацкомфінпослуг.  

Досягти високого рівня надання фінансових послуг небанківські 

фінансові установи можуть завдяки 
2
: 

• збільшенню швидкості обслуговування клієнтів небанківської 

фінансової установи; 

• забезпеченню якості (повноти, характеру) та комплексності надання 

інформації і консультацій щодо особливостей, переваг та економічних 

характеристик фінансової послуги; 

• терміновості та своєчасності здійсненню фінансової операції; 

                                                 
2
 Сідельник О.П. Позиціонування небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг як фактор 
підвищення їх конкурентоспроможності / О.П. Сідельник // Вісник Університету банківської справи 

Національного банку України. –2011. - № 2 (11). – С. 237-241. 
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• професійності та кваліфікованості персоналу, відсутності помилок при 

обслуговуванні клієнта і оформленні фінансової операції; 

• особливості режиму роботи небанківської фінансової установи, 

зорієнтованого на потреби потенційних клієнтів; 

• індивідуальному підходу до потреб клієнтів; 

• повноти, надійності та своєчасності виконання взятих на себе 

зобов’язань тощо. 

Якість небанківських фінансових послуг забезпечується ефективністю 

внутрішніх робочих процесів, рівнем мотивації робітників, продуктивністю 

праці, рівнем витрат на виправлення помилок та іншими критеріями, що 

виникають при наданні фінансових послуг. Дані вимоги повинні бути враховані 

при формуванні стратегії розвитку небанківської фінансової установи.  

У більшості випадків надання якісної послуги залежить від 

кваліфікованості та професіоналізму працівників небанківської фінансової 

установи. В даному випадку можна перейняти досвід вітчизняних банків та 

зарубіжних фінансових установ щодо використання методу «таємного клієнта», 

що сприятиме формуванню професійних навичок працівників небанківських 

установ.  

Даний метод дасть можливість сформулювати основні проблеми і 

недоліки при обслуговуванні клієнтів в роботі небанківської фінансової 

установи, розкрити пріоритетні напрями подальшої роботи щодо підвищення 

якості наданих послуг, оцінити сильні і слабкі сторони працівників, а також 

викласти принципові підходи та напрямки підвищення кваліфікації 

працівників. 

Підготовка професійних і кваліфікованих працівників небанківських 

фінансових установ частково входить і до компетенції Нацкомфінпослуг. 

Зокрема,в даному напряму здійснено перші кроки щодо вироблення Типових 

програм підвищення кваліфікації керівників і головних бухгалтерів фінансових 

установ та їх реалізація на практиці, але необхідно і розширити даний напрям 

роботи 
3
: 

• ввести обов’язкову атестацію працівників щодо відповідності до 

займаних ними посад і напрямів діяльності небанківських фінансових установ: 

страхування, недержавне пенсійне забезпечення, здійснення кредитних та 

депозитних операцій, операцій із цінними паперами тощо; 

• ініціювати створення напрямів підготовки спеціалістів у вищих 

навчальних закладах відповідно до потреб, які сформовані на ринку фінансових 

послуг і відповідають вимогам до персоналу небанківських фінансових установ 

(спеціалісти з недержавного пенсійного забезпечення, страхування, роботи з 

цінними паперами, спеціалістів із лізингу та факторингу); 

• ініціювати та організовувати «круглі столи», конференції, семінари, 

прес-конференції на теми розвитку небанківського фінансового сектору та 

окремих видів небанківських фінансових установ із залученням до проведення 

                                                 
3
 Підсумки роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2011 рік 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/smi/ 

http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/smi/
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цих заходів провідних спеціалістів галузі, науковців потенційних інвесторів та 

клієнтів.  

Серед багатьох факторів, які характеризують діяльності небанківських 

фінансових установ (економічних, правових, організаційних, кадрових тощо), 

особливе місце належить психологічному чинникові довіри населення. На 

сьогоднішній день спостерігається тенденція зменшення довіри з боку 

українців державі, фінансовим установам, тому свої кошти бояться передавати 

фінансовим посередникам. Їм необхідні гарантії, повага до себе як до клієнта та 

впевненість, що держава захистить їхні особисті збереження, якщо в роботі 

фінансової установи будуть допущені помилки.  

Дане питання є досить складним, адже довіра населення країни виступає 

у двох аспектах, а саме, довіра до національної валюти та довіра до 

небанківських фінансових установ. Не надання належної уваги даному питанню 

може істотно загальмувати розвиток ринку фінансових послуг уже найближчим 

часом. 

Довіра щодо національних грошей зобов'язана формуватися, передусім, 

на засадах макроекономічної політики, яку готують уряд та Національний банк 

України. Адже з високим рівнем довіри загальмовуються процеси доларизації 

заощаджень, відбувається пожвавлення капіталізації доходів населення, зростає 

попит на гроші та пропозиція грошей і капіталів на фінансовому ринку, росте 

ресурсна база фінансових посередників. 

Тільки за відповідної довіри до гривні можна наблизити вирішення 

проблеми, як демонетизація економіки країни. А це, у свою чергу, сприятиме 

прискоренню капіталізації банківських і небанківських фінансових установ, 

збільшення їх фінансового потенціалу, а також зниження вартості послуг для 

клієнтів. 

Довіра до небанківських фінансових установ, хоч і взаємопов’язана з 

довірою до національної грошової одиниці, проте її можна розглядати як 

самостійний фактор впливу на ефективність фінансово-посередницької 

діяльності.  

Сьогодні в Україні ключовим питанням діяльності фінансового ринку є 

низький рівень участі грошових коштів населення у формуванні ресурсної бази 

фінансових посередників, всупереч значному росту доходів населення 
4
.  

На формування доходів населення основними чинниками, що негативно 

впливають на збільшення заощаджень населення та на їх участь у розвитку 

фінансового ринку, є
5
: 

• низький рівень оплати праці та розрив між розміром середньомісячної 

зарплати і прожиткового мінімуму населення; 

• надмірно високий рівень диференціації населення за грошовими 

доходами. 

                                                 
4
 НРА «Рюрік» «Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за І півріччя 2012 року» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/non_banks_II_kv_2012.pdf 
5
 НРА «Рюрік» «Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за І півріччя 2012 року» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/non_banks_II_kv_2012.pdf 

http://rurik.com.ua/documents/research/non_banks_II_kv_2012.pdf
http://rurik.com.ua/documents/research/non_banks_II_kv_2012.pdf
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Позитивне відношення українського населення до небанківських 

фінансових установ формується не лише на основі вищезгаданих проблем, а й 

відсутністю власної історії створення їх в Україні упродовж останнього 

століття. Незадовільна репутація небанківських фінансових установ, зокрема, 

інвестиційних і недержавних пенсійних фондів, щодо збереження коштів 

населення спричинена перш за все повільними темпами роботи уряду щодо 

прийняття основних нормативних актів, які б регулювали їх роботу, що й 

призвело до їх або бездіяльності, або до випадків шахрайства в цих закладах. 

Тому одним із першочергових завдань Нацкомфінпослуг повинно бути 

формування цілісного комплексу нормативних документів, які б регулювали всі 

сфери діяльності небанківських фінансових установ і сприяли росту їх 

конкурентоспроможності на фінансовому ринку. Зокрема, згідно Державної 

програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки та Програми  

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Нацкомфінпослуг 

розроблено та поступово втілюється  Національний план дій на 2013 рік щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», де одним із 

напрямів роботи є постійне удосконалення чинного законодавства та внесення 

пропозицій до комітетів Верховної Ради України. Однак багато із запланованих 

заходів залишаються не реалізованими
6
. 

Вирішення питання формування довіри до небанківських фінансових 

установ потребує розроблення і виконання спеціальних державних програм, в 

яких мають бути відображені механізми розв’язання таких проблемних питань: 

введення конкретних форм відповідальності урядових структур за прийняття 

управлінських рішень, реалізація яких порушує права власності суб’єктів 

господарювання та населення; підвищення відповідальності посадових осіб, 

працівників фінансових установ, інших суб’єктів фінансового ринку, дії яких 

знижують фінансову стійкість і економічну надійність керованих ними установ; 

підвищення вимог до рівня капіталізації суб’єктів ринку фінансових послуг, у 

тому числі й до небанківських фінансових установ; забезпечення прозорості у 

формуванні та використанні грошових потоків, які формуються за рахунок 

коштів інвесторів та клієнтів; ведення нових форм державного гарантування 

стосовно захисту прав споживачів фінансових послуг своєчасному та повному 

отриманню ними цих послуг 
7
. Першим кроком на даному шляху стало 

прийняття  Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках 

фінансових послуг на 2012-2017 роки, де передбачено поточні та перспективні 

плани щодо вирішення питання зміцнення довіри населення країни до 

                                                 
6
 Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки 
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" : Указ Президента України від 12 

березня 2013 року № 128/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/128/2013 

 
7
 Сідельник О.П. Позиціонування небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг як фактор 
підвищення їх конкурентоспроможності / О.П. Сідельник // Вісник Університету банківської справи 

Національного банку України. –2011. - № 2 (11). – С. 237-241. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/128/2013
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фінансових установ та формування фінансової обізнаності серед пропонованих 

фінансових послуг
8
. 

На ринках фінансових послуг в Україні помічається низький рівень 

інформаційної прозорості. Фінансові установи, що надають фінансові послуги 

не подають повної, достовірної, доступної та порівняльної інформації про 

вартість і умови надання таких послуг, супроводжувані з ними ризики та 

переваги, в той же час як споживачі фінансових послуг стараються 

маніпулювати інформацією про власний фінансово-майновий стан та 

зобов'язання фінансового характеру з метою отримання таких послуг або 

уникнення пов'язаної з ними майнової відповідальності. 

Крім того, результати проведених в Україні соціологічних досліджень 

свідчать про низький рівень фінансової грамотності та обізнаності громадян, 

які змушені самостійно здобувати знання щодо фінансових установ та послуг, 

що ними надаються. Іноді фінансові установи використовують загальний 

низький рівень обізнаності населення щодо фінансових послуг для 

перекладення більшості всіх ризиків надання таких послуг на їх споживачів, що 

призвело до негативного ставлення населення до фінансових ринків та їх 

професійних учасників, недовіри до фінансових установ, небажання 

використовувати їх як інструмент забезпечення збереження заощаджень та 

підвищення рівня добробуту
9
. 

У населення країни спостерігається низький рівень володіння базовими 

основами фінансових знань і загальною інформацією про свої права та 

обов'язки як споживачів фінансових послуг. Найменш освіченими є соціально 

незахищені категорії населення, зокрема пенсіонери. Разом з тим вік, рівень 

освіти чи доходу не є головними чинниками, що впливають на рівень 

фінансової грамотності споживачів фінансових послуг. 

З метою забезпечення ефективного функціонування і розвитку 

небанківських фінансових установ процес офіційного регулювання розкриття 

інформації повинен гарантувати її чітке, вичерпне та своєчасне відтворення. 

Рівень практичної корисності інформації, що публікується, зобов'язаний бути 

достатнім настільки, щоб існуючі та потенційні користувачі змогли 

проаналізувати ефективність процесу управління установою, а також якість її 

фінансово-господарської діяльності.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Стратегія реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки : 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 867-р [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/867-2012-%D1%80/conv 
9
 Стратегія реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки : 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 867-р [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/867-2012-%D1%80/conv 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/867-2012-%D1%80/conv
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/867-2012-%D1%80/conv
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Шапочка Сергій Володимирович 

Міжвідомчий науково-дослідний центр з 

проблем боротьби з організованою 

злочинністю при Раді національної 

безпеки і оборони України 

 

ЩОДО ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ ДЛЯ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВА З 

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИМИ ВІРТУАЛЬНИМИ КРИПТОВАЛЮТАМИ 

 

Світова політика вступає в нову фазу, найбільш характерною особливістю 

якої є глобалізація і формування інформаційного суспільства. Глобалізація – є 

загальноцивілізаційним процесом, який разом із безперечними перевагами, 

приховує у собі багато небезпек і загроз [1, с. 9]. 

Відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України" 

від 19 червня 2003 року № 964-IV система забезпечення інформаційної безпеки 

є складовою частиною національної безпеки держави й однією з 

найважливіших її функцій, що полягає в захищеності людини, суспільства і 

держави, забезпеченні охорони та захисту інформаційних ресурсів, мінімізації 

шкоди від негативних інформаційних впливів, небажаних наслідків 

використання інформаційних продуктів і інформаційних технологій [2]. 

Однією з потенційних загроз національній безпеці вже давно стали 

високотехнологічні злочини, що вчиняються з використанням мережі Інтернет 

організованими злочинними угрупованнями. 

Нові інформаційні технології дали поштовх розвитку міжнародних зв'язків 

організованої злочинності, укладенню та реалізації міжнародних злочинних 

угод, надали нові інструменти для вчинення злочинів. Власне, глобальна мережа 

Інтернет, і, вже існуюча міжнародна злочинність, стали основними джерелами 

для виникнення нового типу організованої злочинності – кіберзлочинності, з 

характерними їй "традиційними" ознаками: стійкість, попередня зорганізованість 

членів або структурних частин для спільної злочинної діяльності, ієрархія, з 

чітким розподілом ролей і обов'язків, сувора дисципліна, транснаціональний 

характер тощо, а також новими ознаками: відсутність чітко визначених 

географічних меж, складність у визначенні часу, місця вчинення злочину, 

наявність у злочинців спеціальних знань у галузі інформаційно-

телекомунікаційних систем тощо. 

Необхідно зазначити, що поява нових засобів зв'язку й комп'ютерних 

технологій полегшили встановлення і підтримання комунікації між злочинними 

групами та співтовариствами не лише у рамках однієї країни, але і на 

міжнародному рівні, дозволяючи вчиняти злочини з використанням 

можливостей мережі Інтернет, а саме: шахрайство, вбивство, тероризм, 

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, злочини у 

сфері обігу наркотичних засобів, пов'язані з виготовленням, збутом і 

розповсюдженням порнографії, в тому числі і дитячої, незаконний обіг зброї, 

незаконна міграція, службові злочини, порушення авторських прав, злочини у 
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сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем 

та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку тощо). 

Завдячуючи стрімкому розвитку електроніки та інформаційних 

технологій, виникненню криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Zerocoin, 

Quark), якими розраховуються сотні організацій по всьому світу, в тому числі і 

організовані злочинні угруповання, приймають оплату за свої послуги, 

використовуючи альтернативний Інтернет – DarkNet, що функціонує на основі 

системи TOR (The Onion Router); появі програм, що несуть загрозу для людей 

(атака на імплантати), виникають нові види злочинів, що вчиняються з 

використанням мережі Інтернет. 

Проблема кіберзлочинності набула міжнародних масштабів та 

демонструє сталу тенденцію до зростання [3, с. 58]. Результати аналізу її 

характеристик дозволяють прогнозувати ускладнення боротьби з нею з огляду 

на те, що способи вчинення комп'ютерних злочинів з кожним роком набувають 

усе досконаліших форм. До вирішення цієї проблеми необхідно підходити 

комплексно, вивчаючи динаміку розвитку кіберзлочинності і виникнення нових 

її видів. 

Варто зазначити, що шахрайство, з використанням комп'ютерної мережі 

Інтернет становить понад 60 % кіберзлочинів, тобто, більш ніж половину 

злочинних посягань на право власності від загальної кількості "білокомірцевих" 

злочинів. 

Данному виду злочинів притаманні такі характеристики як велика 

суспільна небезпека, слабкий контроль з боку суспільства й правоохоронних 

органів, інтелектуальність, висока латентність, низький ступінь ризику для 

злочинця і, при цьому, порівняно легкий успіх, конфіденційність дій, 

анонімність будь-якого користувача-злочинця, відсутність кордонів, вчинення в 

будь-який час, з будь-якого місця планети, транснаціональний організований 

характер. 

Шахрайство в мережі Інтернет зберігає сталу тенденцію до 

еволюціонування, з'являються нові його види чи удосконалюються вже відомі, 

такі як: фішинг, скіммінг, використання шпигунських програм (spyware, 

keyloggers), обман під час купівлі-продажу товарів в Інтернет-магазинах, 

шахрайство в Інтернет-аукціонах, SMS- шахрайство, рерайтинг, серфінг, 

креммінг, шахрайство з криптовалютами тощо [4, с. 330]. 

Широкого розповсюдження і популяризації зазнало використання 

децентралізованих віртуальних криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Namecoin, 

Zerocoin, Quark, Megacoin, Namecoin, Peercoin, Worldcoin, тощо), темпи 

приросту капіталу їх власників склали 100 %, 200 % і навіть 1000 % на день. 

Криптовалюта стала одним із видів електронних платіжних засобів для оплати 

товарів і послуг в мережі Інтернет, яку також можна обміняти на реальні гроші. 

За великим рахунком, кожна з цих платіжних систем стала новим 

валютним ринком, що нестримно набирає популярність, а валютна торгівля 

перетворилася на глобальну азартну гру. Тобто криптовалюти – це величезні 

світові шахрайські піраміди [5]. 
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Окрім того, в Канаді та США вже з'явилися Bitcoin-банкомати, Bitcoin-

біржі, що дають можливість створити відчуття попиту і ліквідності 

криптовалюти, а як наслідок – призвести до стрімкого росту її курсу, зробити 

віртуальні гроші платіжним засобом організованих злочинних угруповань та 

предметом вчинення злочинів у мережі Інтернет. 

Різке зростання популярності криптовалют змусило багатьох українців 

також замислитися про те, щоб здійснювати такі розрахунки, а також заробляти 

на майнінгу – видобутку Bitcoin. Загальний порядок проведення у межах 

України переказу коштів та відповідальність суб'єктів за його здійснення, а 

також правові вимоги до випуску і використання електронних грошей в Україні 

встановлені Законом України "Про платіжні системи і переказ коштів в Україні". 

НБУ застерігає українців від використання такої системи [6]. 

В той же час, в деяких країнах, зокрема – в Китаї, Росії, Таїланді Bitcoin 

вже фактично поза законом. Так, Національний банк Китаю заборонив кредитно-

фінансовим установам держави будь-які операції, пов'язані з Bitcoin, 

намагаючись уникнути ризиків для вітчизняної економіки. Необхідно зазначити 

про те, що заборона стосується лише юридичних осіб, а громадяни можуть 

ризикувати своїми заощадженнями на власний розсуд. 

Разом з тим, реакція Російської Федерації на операції з криптовалютою 

була ще більш жорсткою. За результатами засідання експертної групи за 

участю представників Центробанку, МВС, ФСБ Генеральна прокуратура РФ 

заявила, що Bitcoin і інші криптовалюти несуть високий ризик порушень 

майнових прав громадян і не можуть використовуватися громадянами і 

організаціями РФ. 

В Україні жорсткої реакції з боку органів влади та управління щодо 

операцій з криптовалютами поки що не було. На нашу думку, це пов'язано з 

недооцінкою рівня можливого негативного впливу криптовалюти на економіку, 

стан злочинності та функціонування кредитно-банківської системи держави. 

На підставі викладеного вище, з метою протидії деструктивному впливу 

криптовалюти на економіку України та запобігання її використанню у вчиненні 

злочинів у мережі Інтернет взагалі та шахрайства зокрема, вважали б за 

доцільне запропонувати наступні заходи: 

1. З метою всебічного вивчення криптовалют, опрацювання можливих 

ризиків та загроз, що можуть виникнути чи вже існують, створити міжвідомчу 

робочу групу з представників правоохоронних органів, кредитно-банківської 

сфери, громадськості, бізнесу під загальною координацією НБУ; 

2. Доручити правоохоронним органам у тісній співпраці з 

представниками банківського сектору економіки здійснення моніторингу сфери 

використання криптовалют; 

3. Забезпечити широке висвітлення в ЗМІ питань щодо можливих ризиків 

участі у операціях з використанням криптовалюти; 

4. Вжити заходів щодо обмеження транзакцій з використанням 

криптовалют; 

5. За результатами діяльності експертів міжвідомчої робочої групи 

розглянути питання щодо напрацювання відповідних змін та доповнень до 
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законодавства України стосовно регулювання питань операцій з 

криптовалютами в Україні; 

6. Налагодити міжнародну співпрацю з державами, які мають відповідний 

досвід протидії деструктивному впливу криптовалюти; 

З огляду на світові тенденції формування глобального інформаційного 

простору при високій динаміці розвитку інформаційних технологій, очевидно, 

що проблема забезпечення інформаційної безпеки є однією з найбільш 

актуальних, а небезпека потенційних загроз у вигляді ІТ-злочинності, 

шахрайства з криптовалютами – реальною, що потребує системної, наступальної 

реакції держави, українського законодавства. 
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дисциплін НАВС, к.е.н., доцент, 

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ 

БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 

 

Становлення української державності має на меті побудову сучасної 

європейської країни з розвиненою економікою, спроможною задовольнити 

соціальні та матеріальні потреби її громадян. Економічні інтереси є частиною 

національних інтересів країни, але на сьогодні саме економіка є найбільш 
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вразливим елементом безпеки держави. Ефективна система економічної 

безпеки держави – це питання існування будь-якої держави, тому її 

забезпечення є одним із пріоритетних завдань розвитку країни. 

Варто зазначити, що за радянських часів не лише в Україні, а й в усіх колишніх 

республіках не було визначене поняття «економічна безпека», оскільки, як 

вважалося в цьому не було необхідності. Адже радянська економіка є 

ефективною, а тому не зазнає впливу ані внутрішніх, ані зовнішніх загроз. 

Сьогодні в Україні та в інших країнах з трансформаційною економікою чітко 

усвідомлюється необхідність забезпечення економічної безпеки держави. 

Проблема економічної безпеки – одне із проявлень національної безпеки, 

супідрядна, самостійна її форма.  

Економічна безпека держави представляє собою захист національних 

економічних і соціальних інтересів держави і суспільства на основі досягнення 

стабільного стану і поступального розвитку економіки з врахуванням 

забезпечення соціальних потреб суспільства як в державному масштабі, так і на 

рівні регіонів, підприємств і окремих громадян; захист їх від впливу 

несприятливих внутрішніх і зовнішніх факторів. Захисту та реалізації 

економічних інтересів щодо забезпечення економічної безпеки заважають 

різноманітні загрози. 

Загроза економічній безпеці – дія факторів, а також ситуації і умови, що 

складаються в результаті цих дій, які виходять із внутрішніх і зовнішніх джерел 

небезпеки, відносно життєво важливих інтересів особи, фірми, регіону, 

суспільства та держави. Загрози економічній безпеці щільно пов’язані з 

економічними інтересами держави, а також з інтересами за межами її території. В 

залежності від виду джерел небезпеки розрізняються внутрішні та зовнішні 

загрози. Загроза діє головним чином у відповідній сфері економічних інтересів, 

але негативний вплив її розповсюджується на інші економічні інтереси. Хоча 

можна виділити загрози, що діють одночасно на значну кількість економічних 

інтересів. Найважливішою загрозою економічній безпеці країни є наявність або 

подальший швидкий розвиток тіньової економічної діяльності, значне 

збільшення її обсягів, ускладнення видів її діяльності тощо. Тому актуальним є 

питання щодо визначення напрямів впливу чинників тіньової діяльності на 

показники економічної безпеки.  

Тіньова економіка достатньо стародавнє явище, що виникло з розвитком 

суб’єктів господарювання. Сьогодні це явище панує в усіх країнах світу, 

охоплюючи всі сфери життєдіяльності суспільства. Тіньова економіка 

розпадається на складові. Складовими тіньової економіки є сектори.  

Сектори тіньової економіки – це структурно-логічний метод поділу 

тіньової економіки на неофіційний, прихований і підпільний (кримінальний) 

сектори.  

Неофіційний (свідомо невраховуваний державою) сектор тіньової 

економіки – сукупність соціально-нейтральних та соціально-позитивних 

неоподатковуваних джерел доходів громадян, отримуваних від невраховуваних 

і неоподатковуваних державою видів економічної діяльності (робота на 

присадибних ділянках, ремісництво, малоповерхове будівництво громадян, 
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отримання чайових, догляд за дітьми, прибирання житла за плату, випадкові 

епізодичні підробки з незначною оплатою тощо). До неофіційної економіки 

відноситься також економіка домашніх господарств, яку ми розуміємо як 

приватні господарські одиниці, діяльність яких спрямована на задоволення 

власних потреб. 

Домашні господарства, виробляючи продукти харчування, займаючись 

переробкою с/г продукції, її транспортуванням, продажем тощо, можуть мати у 

приватній власності засоби виробництва, за допомогою яких вони 

задовольняють власні господарські потреби, а також продавати залишки на 

ринку. Прибуток вони розподіляють на приватне споживання та приватне 

заощадження. Така діяльність не стає економічною небезпекою для країни, 

навіть не може створити економічної загрози, навпаки, в трансформаційних 

умовах вона дає чималу користь суспільству. По-перше, суб’єкти господарської 

діяльності самозайняті; по-друге, населення самостійно вирішує свої потреби у 

продуктах харчування, одязі тощо. За офіційними даними, щоденна дві – 

чотирьох годинна праця кожної дієздатної людини у її власному 

домогосподарстві створює 10-15 % ВВП.  

Держава за таких умов економить ресурси для власної цільової 

діяльності, збільшуючи витрати коштів на освіту, медицину. Бюджетне 

фінансування науки та інноваційної сфери тощо. Тобто у сучасних умовах 

невраховані офіційною статистикою доходи від домогосподарств не можуть 

загрожувати економічній безпеці країни, оскільки з точки зору права така 

діяльність не несе у собі суспільної небезпеки. Разом з тим, домогосподарства, 

нагромаджуючи власні кошти, починають удосконалювати власні засоби 

виробництва через введення новітніх технологій у приватному господарстві, 

поліпшують якість виробленої продукції, збільшують масштаби виробництва, 

що зрештою призводить до необхідності збільшувати кількість зайнятих у 

домогосподарствах. Отже, «економіка для себе» (Е. Тоффлер) починає 

перетворюватись на економіку для суспільства, з «невидимої»  на видиму, 

офіційно враховану статистикою та оподатковувану. 

Таким чином, можна визначити межу, за якою частина економіки 

домогосподарств може перетворитися на тіньову економічну діяльність, яка в 

нашому розумінні може називатися поза оподатковуваною, тобто яка є 

нелегальною, створюється у власній оселі, але з якої не сплачуються податки. 

Визначення цієї мети потрібно не стільки для того, щоб дізнатися, існує чи ні 

поза оподатковувана економіка, скільки для визначення наявності/відсутності 

загрози економічній безпеці країни. 

Показники високого рівня тіньової економіки наприкінці 90-х – початку 

2000 років  засвідчили спроможність існування української економіки за 

високого рівня її тінізації. Отже, потрібно визначити не стільки обсяги 

«тіньової частки» у ВВП країни, скільки критичну межу тінізації 

трансформаційних економік, за якою може настати колапс економіки та втрата 

державності. Знайшовши оптимальне співвідношення між легальною та 

тіньовою економікою, держава зможе впливати на це співвідношення з метою 

детінізації економіки. 
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Щодо прихованої економіки, до якої належить легальна, але офіційно не 

показана, то тут існує можливість прискореного накопичення капіталу з метою 

ведення прихованого бізнесу, тому політика у сфері безпеки в цій ситуації,           

по- перше, має спрямовуватися не на заборони і обмеження, а на реформування 

податкової системи з метою створення більш вигідних умов для легальної 

економіки. А по-друге, з метою детінізації прихованої економіки як частини 

тіньової економіки необхідно послідовно реформувати систему соціального 

захисту населення, щоб його гарантований рівень безпосередньо залежав від 

внесків працівників і підприємців на особисті пенсійні рахунки і рахунки 

медичного страхування.  

Виходячи зі сказаного, можна дійти висновку про те, що прихована частина 

тіньової економіки може нести економічну загрозу, а не економічну небезпеку для 

суспільства. Це можна пояснити відсутністю в трансформаційних економіках 

сталого ринкового інституційного середовища, що створює можливості для 

ведення бізнесу в «тіні». Практика засвідчує, що держава впливає на економічний 

розвиток, реалізуючи бюджетну, податкову, грошово-кредитну тощо політику.    

А дослідивши механізми взаємодії тіньової економіки з легальною економікою, 

можна впевненіше здійснювати політику детінізації.  

Як вже зазначалося, різні структурні елементи тіньової економіки по 

різному впливають на життєдіяльність суспільства. Найнебезпечнішою є 

підпільна (кримінальна) економіка, яка має антисоціальний, злочинний, а 

відтак, виключно деструктивний характер. Небезпека її розвитку полягає у 

наступному:  

1. Звужені офіційного сектору економіки, змушеному банкрутстві значної 

частини підприємств. 

2. Перерозподілі національного доходу на користь паразитичного споживання. 

3. Неконтрольованому поширенні поза правових відносин, корумпованості, 

захопленні політичної влади кримінальними елементами; формуванні 

фінансової олігархії на тлі загального зубожіння населення, що 

супроводжується зростанням соціально – політичного напруження у 

суспільстві. 

4. Розпаді бюджетної системи, зростанні державного боргу як вимушених 

заходів з вирішення фінансових проблем. 

5. Неконтрольованому відпливі капіталів за кордон. 

6. Втраті довіри населення до державного істеблішменту (владні, правлячі 

круги, політична еліта).  

Специфічною формою прояву тіньової економіки в Україні останнім 

часом стало рейдерство – силове захоплення або поглинання підприємств. В 

Україні рейдерство набуває вражаючих масштабів, надмірного цинізму та 

агресії. Воно має цілу низку негативних наслідків: негативно впливає на 

підприємницький клімат; дестабілізує роботу вітчизняних підприємств; руйнує 

трудові колективи; формує несприятливий інвестиційний клімат та імідж 

країни тощо. 

Рейдерство (англ. Reider – набіг) – вороже поглинання, перехват 

оперативного управління або власності підприємства за допомогою спеціально 
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ініційованого бізнес – конфлікту. Мета рейдерства, як правило, перерозподіл 

чужої нерухомості, а тому воно  приносить значні прибутки загарбникам. 

Рейдерство у сучасному розумінні – недружнє поглинання компаній і 

перерозподіл власності й корпоративних прав. Іншими словами, рейдерство – 

це недружнє, поза межами дії цивільного законодавства, спрямоване проти волі 

власника, захоплення чужого майна на користь іншої особи, встановлення над 

майном повного контролю нового власника в юридичному й фізичному 

розумінні з використанням корумпованості чиновників та (або) із 

застосуванням сили. Недружні поглинання «по-українськи» найчастіше 

зводяться до силових захоплень підприємств під прикриттям законних або 

псевдо законних підстав. Така практика була запозичена в Російській 

Федерації,  де рейдерські захоплення поширені більш широко й відпрацьовані 

до дрібниць. 

Ситуація в Україні, відносно рейдерства набула системного та 

загальнонаціонального характеру. На думку членів Антирейдерського союзу 

підприємців України, така ситуація стала можливою через бездіяльність 

законодавчої, виконавчої та судової гілок влади щодо усунення рейдерської 

загрози та відсутність рішучих дій із захисту прав власників. 

Рейдерство сьогодні залишається безкарним з боку держави. 

На практиці існують чотири основні способи захоплення підприємства: через 

акціонерний капітал, кредиторську заборгованість, органи управління та 

оспорювання підсумків приватизації. 

Захоплення через акціонерний капітал свідчить про те, що він сильно 

розпорошений або недостатньо контролюється. Початком атаки є скупка акцій. 

Як правило, рейдери планують скупити близько 10 – 15% акцій. Саме ця 

кількість є достатньою, щоб ініціювати проведення зборів акціонерів з 

«потрібним» порядком денним, наприклад зміною керівництва підприємства. 

Акціонерне товариство, власником якого є трудовий колектив, – 

найпривабливіший об’єкт для рейдера. Одержуючи невисокі зарплати, 

працівники без особливих коливань продають свої цінні папери тому, хто 

пропонує ціну в 5-10 разів більше від номінальної вартості. 

У другій половині 90-х найбільш популярним способом було відбирання 

власності через кредиторську заборгованість. Застосовується він і сьогодні. 

Прострочені борги підприємства скуповуються в дрібних кредиторів за 

низькими цінами, потім консолідуються й пред’являються до одночасної 

виплати. Нездатність підприємства розрахуватися за своїми обов’язками дає 

підстави для початку процедури банкрутства або санації з усіма наслідками, 

що  випливають з цих процедур. 

Однією зі слабких сторін підприємства, яким зацікавились рейдери, може 

бути наймане керівництво. Наділений значними повноваженнями директор 

може сприяти швидкому виведенню майна з підприємства на підконтрольні 

рейдеру структури. Таким чином, власник підприємства може залишитися з 

акціями, які нічого не варті. Переконати керівництво діяти на користь рейдера 

можна різними способами: від звичайного підкупу до підсажування на «гачок» 

шляхом шантажу, кримінального переслідування та погроз. Приватизація 
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багатьох об’єктів в Україні у свій час проводилася недостатньо прозоро, в 

окремих випадках – з порушенням законодавства. Більш того – приватизація 

деяких підприємств в Україні проводилася за класичними рейдерськими 

схемами. Громадськість сьогодні найчастіше вважає, що той, хто вже володіє 

підприємством, є його законним власником, а той, хто хоче встановити свій 

контроль, рейдер. Таким чином, проблема рейдерсва є комплексною і лише 

одним введенням кримінальної відповідальності за силовий (найпростіший) 

варіант рейдерства її не вирішити. Отже, необхідним є впровадження 

систематичних заходів. 

Крім рейдерства, виразним виявом підпільної економіки є корупція – 

одна з найбільших економічних небезпек в Україні. У широкому розумінні 

корупція є складним соціально – економічним (насамперед асоціальним) 

явищем, що виникає в процесі реалізації тіньових економічних відносин між 

посадовими особами та іншими суб’єктами з метою задоволення особистих 

інтересів через комерціалізацію суспільних благ і цінностей. У вузькому 

розумінні корупція – це комерціалізація посадовими особами своїх 

функціональних обов’язків. 

Дослідження корупції в Україні стає актуальним як з точки зору оцінки 

ефективності проведення реформ у сфері оподаткування, так і з точки зору 

становлення інституту громадської думки в частині її адекватності реальним 

процесам, що відбуваються в економіці. Громадська думка, перетворена на 

«криве дзеркало» антикорупційних реформ, стає фактором ризику їх 

ефективності. 
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ОПОДАТКУВАННЯ УГОД ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ НА ПРИКЛАДІ 

США 

 

У США, залежно від методу фінансування, угоди по злиттю і поглинанню 

(далі – ЗіП) можуть звільнятися від оподаткування. Деякі компанії 

використовують свої податкові пільги як активи при встановленні адекватної 

ціни, яку вони мають право вимагати на ринку. Тому податкові міркування 

важливі як для мотивації угоди, так і для оцінки компанії. Частина податкових 

пільг може витягуватися з податкової синергії, якщо одна з компаній, які беруть 

участь у ЗіП, не в змозі повною мірою використовувати свої можливості по 

зниженню оподаткування. При об’єднанні з партнером по ЗіП ці можливості 

можуть знижувати дохід, що оподатковується. Деякі вигоди можна отримати з 

невикористаних чистих операційних збитків, які можуть бути використані 

більш прибутковим партнером по ЗіП. 

Інші джерела податкових пільг при ЗіП можуть виникати, якщо ринкова 

вартість активів, що амортизуються, більша, ніж вартість по якій ці активи 

враховуються на балансі компанії-мети. Набуваюча компанія, підвищивши 

базис цих активів відповідно до ціни придбання, може, кінець кінцем, добитися 

деякої економії у сплаті податків. 

Методи бухгалтерського обліку, які регулюються податковими законами, 

впливають на важливість податкового чинника у загальній оцінці ЗіП. Реформи 

податкового законодавства США, що мали місце протягом останнього часу, 

зменшили роль податків в угодах по ЗіП. Проте податки як і раніше можуть 

бути важливим чинником, який і продавець, і покупець повинні ретельно 

зважити, перш ніж укласти консолідаційну угоду. 

До 2001 року у США існували два альтернативні бухгалтерські підходи 

до ЗіП: метод накопичення (pooling – об’єднання) і метод купівлі (purchase – 

купівля). Головна відмінність між ними полягає у тому, за якою вартістю 

відображаються в балансі об’єднаної компанії активи придбаної компанії, а 

також якими будуть амортизаційні відрахування з доходу після ЗіП. Проте 

після численних суперечок професійні бухгалтери відмовилися від методу 

накопичення. Нині всі угоди по ЗіП повинні враховуватися по методу купівлі. 

Відмовившись від методу накопичення, США стали більше відповідати 

бухгалтерським стандартам більшості розвинених країн світу. 

Відповідно до методу купівлі операція записується за справедливою 

ринковою вартістю. Справедлива ринкова вартість визначається як загальна 

сума, сплачена за придбання, включаючи пов’язані з придбанням витрати, такі 

як юридичні і бухгалтерські гонорари, комісійні брокерам тощо. Якщо 
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придбання здійснюється за допомогою акцій, то ціна придбання ґрунтується на 

справедливій ринковій вартості акцій. 

Якщо ціна придбання, сплачена акціями чи грошовими коштами, 

перевищує базову чисту балансову вартість компанії (сукупні активи – сукупні 

зобов’язання), перевищення ціни купівлі над базовою балансовою вартістю 

відноситься спочатку на різницю між справедливою ринковою вартістю 

придбаних активів і балансовою вартістю придбаних активів. Будь-яке 

перевищення, не віднесене на справедливу вартість, відноситься до вартості 

ділової репутації компанії. Фактично, облік по методу купівлі дозволяє 

покупцю переоцінювати чисті активи придбаної компанії за справедливою 

ринковою вартістю. 

Хоча метод купівлі дозволяє створювати витрати, що віднімаються з бази 

оподаткування, сам по собі вибір методу не створює ніякої вартості. Метод 

бухгалтерського обліку не надає синергетичних переваг чи інших вигод, які 

могли б вплинути на грошові потоки об’єднаної компанії. Отже, якщо ринок 

цінних паперів ефективний відносно методів бухгалтерського обліку, зміни на 

папері не повинні впливати на ціну акцій. 

ЗіП може бути або операцією, що оподатковується, або операцією, яка не 

підлягає оподаткуванню. Податковий статус операції може впливати на ціну 

операції з позиції, як покупця, так і продавця. Безподаткові операції відомі як 

безподаткова реорганізація. Термін “безподатковий” не зовсім точно виражає 

суть того, що відбувається, оскільки податок не зникає, а буде сплачений, коли 

пізніше відбудеться операція, оподаткування. 

Податкові зобов’язання можуть також виникати, коли корпорація набуває 

активів компанії-мети, використовуючи компенсацію іншу, чим акції 

корпорації. Потенційне податкове зобов’язання вимірюється шляхом 

порівняння ціни купівлі активів і базової вартості цих активів. 

Операція може частково оподатковуватися, якщо компенсація є 

комбінацією акцій і грошових коштів. Частина, що сплачена акціями, не може 

оподатковуватися, тоді як грошові кошти підлягають оподаткуванню. Отже, 

відсоток операції, що оподатковується, залежить від відносної частки акцій і 

грошових коштів. 

Перенесення податкових збитків на майбутні періоди може мотивувати 

ЗіП двояко. Для компанії, що отримала прибуток, можливий виграш від 

податкових збитків цільової корпорації, які можуть бути використані для 

списання запланованих майбутніх доходів. А податкові збитки компанії, що 

зазнала втрат, можна використовувати для купівлі прибуткової компанії. Хоча 

податкові пільги за певних умов стають важливим чинником, що визначає бути 

чи не бути ЗіП, вони не повинні бути єдиним мотивом. ЗіП не може 

здійснюватися виключно заради податкових цілей. Метою ЗіП повинна бути 

максимізація прибутковості набуваючої корпорації. 

Набуваюча корпорація не повинна допускати необмеженого 

використання перенесення на майбутні періоди податкових збитків, які вона 

одержує внаслідок ЗіП. Основні обмеження включають вимогу, щоб покупець 

обов’язково продовжував діяльність, внаслідок якого мав чисті збитки до ЗіП. 
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Покупець повинен також відмовитися від економії за рахунок зменшення 

податкових платежів у результаті зміни базису активів “збиткової компанії”, які 

могли мати місце при оподаткуванні угоди ЗіП [1, с. 712-713]. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЗРОСТАННЯ 

СЕКТОРУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

Однією з найгостріших проблем сучасного українського та світового ринку 

є невпинний розвиток тіньового сектору економіки – основи для криміналізації та 

хабарництва в економічній, політичній і соціальній сферах [1, с. 107]. 

Окремі аспекти тіньової економіки вже висвітлювалися як в науковій, так 

і в періодичній літературі, зокрема, такими вченими як З. С. Варналій, 

С. Н. Ковальов, Ю. В. Лагов, В. М. Попович, І. Ю. Приварникова, Т. А Тищук 

та ін. Однак проблеми впливу постійно зростаючого тіньового сектору 

економіки на соціальні та економічні процеси в Україні та причини його 

виникнення все ще залишаються актуальними та потребують подальших 

наукових і практичних розробок. 

За оцінками різних експертів рівень тіньової економіки в Україні 

протягом останніх років коливався в межах 30–50 %, що здійснює вкрай 

негативний вплив не тільки на інвестиційний клімат в країні, але й на 

соціально-економічне середовище [2]. 

Основними чинниками, що сприяють тінізації економіки є: 

  відсутність повноцінного ринкового середовища (уповільнене 

здійснення економічних перетворень та незавершеність впровадження 

ринкових механізмів призводять до ситуації неузгодженості державної 

економічної політики з інтересами значної кількості господарюючих суб’єктів); 

  недостатність інституційного забезпечення економічної політики 

(силові й адміністративні заходи, які реалізуються державою для протидії 

тінізації економіки, не приносять очікуваного позитивного результату 

внаслідок збереження несприятливого підприємницького клімату в Україні); 

  неефективність управління державною власністю і захисту прав 

власників (тіньовий сектор найчастіше експлуатує промислові потужності 

державних підприємств, зумовлюючи їх некомпенсоване прискорене зношення, 

що позбавляє державу належних доходів); 
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  вади податкової системи (чинна податкова система фактично 

зосереджена на максимальному залученні надходжень до бюджету, без 

урахування можливих негативних наслідків надлишкового фіскального тиску 

на суб’єктів господарювання та громадян); 

  незбалансованість державної регуляторної політики (до цього часу 

недоліками законодавства залишаються надмірна множинність нормативних 

актів, неузгодженість їх між собою, часті й не завжди виправдані зміни, значні 

прогалини у регулюванні тих чи інших господарських відносин); 

  деформація системи зайнятості населення (у тіньовому секторі 

відсутні гарантії працевлаштування, оплати праці й соціального страхування, 

безпеки праці, створюються додаткові умови для втягування значної частини 

населення у кримінальні відносини); 

  недоліки у діяльності судової влади (важливою в цьому контексті є 

неефективність механізму виконання судових рішень) [3, с. 50]. 

Всі ці фактори сприяють тому, що поширення в Україні тіньової 

економіки являє собою значну перешкоду забезпеченню сталого розвитку 

економіки та сприяє деморалізації українського суспільства. 

Тіньова економіка не контролюється державою, не враховується 

офіційною статистикою, внаслідок чого її обсяги не включаються у валовий 

внутрішній продукт і не оподатковуються [3, с. 48]. Тому, функціонування 

такого сектору призводить до суттєвого скорочення в структурі доходів 

бюджету частки податкових надходжень, що поставило під загрозу виконання 

важливих державних програм. У зв’язку з цим, найперспективнішим напрямом 

розширення доходів є залучення тіньових оборотів до сфери легального бізнесу 

[4, с. 24]. 

Також збільшення рівня тіньової економіки призводить до структурних 

деформацій та нестабільності соціально-економічного розвитку країни, 

перешкоджає процесу розбудови держави, демократизації українського 

суспільства. Воно має ряд негативних наслідків, що призводять до скорочення 

державних доходів та створює проблему дефіциту державного бюджету. На 

даний час дефіцит державного бюджету є однією з гострих проблем 

економічного розвитку України [1, с. 108]. 

В Україні створюється реальна загроза безпеці держави з боку 

економічної злочинності. Криміналізованими й «тінізованими» є буквально всі 

сфери економіки, а найменш захищеним від злочинних посягань залишається 

паливно-енергетичний комплекс. У процесі приватизації непоодинокими є 

випадки відмивання «брудних грошей». Пакети акцій привабливих підприємств 

скуповуються через офшорні компанії. На економічну сферу припадає кожний 

восьмий з усіх учинених правопорушень, але у жодній із сфер економічної 

діяльності немає логічно завершеного, системного законодавчого забезпечення. 

[5, С. 70] 

Всі вищеописані процеси призводять до кризи державного управління 

економікою, ознаками якої є: 

• загострення економічних і соціальних конфліктів, що набувають 

гострого політичного характеру, оскільки сама можливість їх вирішення, а 
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також вимоги щодо цього адресуються структурам влади для зміни їх 

політичного курсу, стратегії, методів та засобів подолання кризи управління 

економікою; 

• нездатність державної влади управляти та розв’язувати конфлікти, 

регулювати соціально-економічні процеси на основі консервації структур і 

методів управління; 

• розбалансованість структурно-функціональної системи державного 

управління економікою та політичних інституцій влади, розрив їх взаємодії, 

ефективних зв’язків із зовнішнім та внутрішнім середовищем, крах 

легітимності державної влади, перманентний гострий конфліктний стан 

суспільства, його політичної системи [6, c. 47–48]. 

Ключовими передумовами високого рівня тінізації національної 

економіки залишаються неефективний інституціональний базис регулювання 

підприємництва та незадовільні умови здійснення підприємницької діяльності 

[2, с. 48]. 

Для вирішення зазначених протиріч необхідно постійно проводити 

вдосконалення правових механізмів детінізації економіки, створювати 

сприятливі умови для функціонування різноманітних форм бізнесу на 

законодавчому рівні та здійснювати гармонізацію суспільних відносин на 

основі усунення суперечностей економічної моделі, які порушують 

паритетність розвитку окремих сфер і сегментів ринку, пригнічують інтереси 

суб’єктів господарювання. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В НАВС В 

УМОВАХ НЕОБХІДНОСТІ ПОСИЛЕННЯ БОРОТЬБИ З ТІНІЗАЦІЄЮ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Трансформаційні процеси, що відбуваються у світовому економічному 

середовищі, зумовлюють необхідність адаптації системи підготовки 

висококваліфікованих кадрів до сучасних умов. 

В Європейському суспільстві, куди Україна інтегрується, переважає 

модель вищої освіти, пов’язана з професіоналізацією. Її головною метою є 

формування й засвоєння знань і навичок, необхідних для конкретної сфери 

діяльності, спеціалізація знань та умінь. Організація навчального процесу у 

ВНЗ підпорядковується підготовці фахівців із конкретної професії, з певної 

кваліфікацією відповідно до потреб ринку праці. У розвиненому суспільстві 

вузька кваліфікація значної частини найманих працівників перестає відповідати 

вимогам часу. Їм на зміну приходять фахівці, здатні опановувати нові або 

суміжні професії, працювати в різних професійних середовищах та 

організаційних структурах. 

Зазначені підходи необхідно реалізувати в юридичній освіті: метою 

базової підготовки юристів усіх кваліфікаційних рівнів має бути підготовка 

юриста широкого профілю, що надасть можливість забезпечити академічну та 

професійну мобільність фахівця. 

Кроками до поглиблення професіоналізації юридичної освіти можуть 

бути:  

- уведення до навчальних планів курсів, які дають право на комбіновано-

інтегральний ступінь (право й економіка, право і управління, право і психологія 

тощо). Це сучасна тенденція вищої освіти у багатьох зарубіжних країнах (США, 

Великобританія, Швейцарія, Росія та ін.). У розвитку економічної теорії і права, 

наприклад, її наслідком уже стало формування такої галузі знань, як економічна 

теорія права та економіка права. В рамках останньої працюють дедалі більше 

юристів та економістів;  

- запровадження в юридичних ВНЗ дуальних програм навчання – 

комбінації двох програм, кожна з яких відповідає одній конкретній 

спеціальності та ступеня, є важливою складовою сучасного навчання. Завдяки 

спеціально складеному навчальному плану студент (курсант) може одночасно 

здобувати дві освіти. Найбільш перспективним в цьому плані є поєднання права 



24 

 

(надбудови) та економіки (базиса). Лише спираючись на ґрунтовні економічні 

знання можливо розуміти сутність юридичних норм у сфері економіки, 

управління. 

В Україні сьогодні існують усі правові підстави для отримання 

студентами (курсантами) паралельно двох вищих освіт, у т.ч. юридичної та 

економічної. Пунктом 17.2 Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України у 2012 році, затвердженими наказом МОН України та зареєстрованими 

в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011р. за № 1221/19959, 

допускається прийом до вищого навчального закладу для одночасного 

навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або 

спеціальностями ( в одному або різних вищих навчальних закладах за різними 

формами навчання). У той же час, хоча відсутні прямі правові перепони для 

навчання студента (курсанта) за денною формою одночасно за двома 

напрямами підготовки (спеціальностями), МОН України це вважається 

недоцільним, фізично неможливим, оскільки призводить до порушень з боку 

студента (курсанта) виконання графіків навчального процесу. Зазначена 

позиція міністерства поділяється Академією і враховується при підготовці 

пропозицій щодо запровадження дуальних програм навчання з права та 

економіки. 

Згідно з маркетинговими дослідженнями, зараз існує щорічна потреба у 

200-220 фахівцях за напрямами «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» у 

відповідних фінансових підрозділах МВС України, ГУМВС України в 

областях, районних управлінь, вищих навчальних закладах МВС України 

(підрозділи фінансового забезпечення, внутрішнього аудиту, матеріального 

забезпечення). Така потреба обумовлена високою плинністю кадрів, їх 

старінням, проблемами залучення фахівців з інших галузей у зв’язку з 

невисоким рівнем оплати праці. Відомча підготовка зазначених фахівців 

дозволить не тільки вирішити проблему нестачі кадрів, але й при їх підготовці 

врахувати специфіку діяльності, яка має місце в системі ОВС. Сьогодні лише 

два відомчі ВНЗ – Харківський університет внутрішніх справ та Львівський 

державний університет внутрішніх справ готують фахівців з ліцензійними 

обсягами за напрямами «Фінанси і кредит» 60 (денна форма) / 60 (заочна 

форма) ХНУВС, 50 (денна форма) / 50 (заочна форма) ЛДУВС та «Облік і 

аудит» 60 (денна форма) / 60 (заочна форма) ХНУВС, 50 (денна форма) / 50 

(заочна форма) ЛДУВС. 

У той же час видається нелогічним, що провідний ВНЗ МВС України 

знаходиться поза процесами, пов’язаними з підготовкою фахівців зазначених 

напрямків   

Національна академія внутрішніх справ має понад 90-річну історію своєї 

діяльності. Як головний вищий навчальний заклад МВС України вона здійснює 

за денною та заочною формами навчання: 

 підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів за 10 науковими 

спеціальностями; 

 ступеневу підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр», для оперативних, слідчих, експертно-
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криміналістичних підрозділів міліції, служб міліції громадської безпеки, 

боротьби з незаконним обігом наркотиків, Державної пенітенціарної служби, 

юристів для внутрішніх військ та психологів, а також фахівців у галузі права, 

підприємництва та психології за напрямами підготовки й спеціальностями 

«Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Управління у сфері 

правопорядку», «Судова експертиза» та «Психологія» відповідно до ліцензії 

МОН України; 

 підготовку спостерігачів цивільної поліції ООН і командного складу 
миротворчих поліцейських підрозділів для участі в миротворчих місіях ООН; 

 підвищення кваліфікації керівних кадрів органів внутрішніх справ; 
науково-педагогічного, педагогічного та керівного складу навчальних закладів; 

державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, правоохоронних органів, обласних державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування за спеціальністю «Державне управління»; 

спеціалізацію вперше прийнятих на службу в органи внутрішніх справ 

працівників на посади начальницького складу; 

 здобуття ліцеїстами повної загальної середньої освіти з отриманням 
поглибленої юридичної та посиленої фізичної підготовки,  їх правоохоронної 

профорієнтації, набуттям умінь і навичок, необхідних для навчання у вищих 

навчальних закладах МВС України. 

НАВС є членом європейського об’єднання поліцейських вищих 

навчальних закладів, конференції керівників вищих навчальних закладів поліції 

країн Центральної та Східної Європи, Асоціації вищих навчальних закладів 

МВС держав-учасниць СНД, Міжнародної поліцейської асоціації. Академія 

підтримує творчі зв’язки з міжнародними організаціями, навчальними 

закладами та поліцейськими установами Білорусі, Великої Британії, Німеччини, 

Польщі, Росії, Словаччини, США, Франції та інших держав, а також із 

17 іноземними навчальними закладами й організаціями.  

Надання заявлених освітніх послуг у Національній академії внутрішніх 

справ буде відрізнятись від тих, що вже є адаптованою до потреб системи 

варіативною частиною ОКХ, ОПП, навчального плану та змістом дисциплін.  

Підставами щодо доцільності залучення фахівців НАВС до підготовки 

зазначених категорій студентів (курсантів) є задоволення потреб ОВС у 

висококваліфікованих фінансових працівниках на найближчі роки, а також 

наявність відповідного науково-методичного забезпечення, кадрового 

потенціалу та матеріально-технічної бази навчального процесу в Національній 

академії внутрішніх справ. 
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Удовик Микола Станіславович, 

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри  

економіко-правових дисциплін  

Національної академії  

внутрішніх справ 

 

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН 

 

Тіньова економіка – явище не нове, яке виникло одночасно з 

виникненням перших державних утворень. Тіньова економіка (англ. Black 

economy, Ghost economy, Shadow economy) – господарська діяльність, яка 

розвивається поза державним обліком та контролем, а тому не відображається в 

офіційній статистиці. «Тіньові» підприємства не перерозподіляють власних 

доходів до бюджетів та державних цільових фондів, вони не сплачують 

податків, збільшуючи власні прибутки. 

Проблема тінізації економічних відносин є актуальною для всіх без 

винятку країн світу. Більше того, за даними іноземних експертів, у глобальному 

масштабі ця проблема має тенденцію до загострення. За оцінками Організації 

економічного співробітництва і розвитку, тінізація економіки за останні 5 років 

зростала щорічно на 6,2 %, а загальне економічне зростання становило у 

середньому 3,5 %. За даними Світового банку, у сфері світової тіньової 

економіки щорічно виробляється товарів та надається послуг на 8-10 трлн. дол. 

США. Тіньова складова суттєво впливає на неекономічні сфери: політику, 

соціальні відносини, морально-психологічний клімат у суспільстві, громадську 

свідомість. 

Тіньова економіка в Україні – результат системної кризи економіки, що 

виникла через невідповідність методів здійснення ринкових перетворень. 

Поширення тіньової економіки в Україні відбулося на базі руйнації діючих 

розподільних відносин і побудови нових, які істотно порушили усталений 

баланс інтересів суб'єктів економіки, паритетність розвитку окремих її сфер, 

мотивацію ефективного господарювання. 

Результати досліджень вітчизняних та іноземних фахівців свідчать про те, 

що тіньова економіка (економічні процеси, що приховуються їх учасниками, не 

контролюються державою і суспільством, не фіксуються в повному обсязі 

державною статистикою) в Україні створює реальну загрозу національній 

безпеці та демократичному розвитку держави, негативно впливає на суспільне 

життя: економіку, політику, управління, соціальну та правову сфери, 

громадянську свідомість, міжнародні відносини.  

Основними причинами поширення тіньової економічної діяльності в 

Україні є: 

 нестабільність податкового законодавства, високий податковий тиск і 
нерівномірність податкового навантаження на суб'єкти господарювання, 

низький рівень податкової дисципліни; надмірне регулювання підприємницької 

діяльності;  
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 низький рівень заробітної плати в державному секторі економіки;  
 корупція в державних органах та органах місцевого самоврядування;  
 правова незахищеність суб'єктів господарювання від зловживань з боку 

посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування;  

 недостатньо прозора процедура приватизації державного майна.  
Поширення тіньової економічної діяльності призводить до таких 

негативних наслідків, як, зокрема:  

 зменшення податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів;  
 скорочення обсягів інвестицій в економіку держави та відпливу капіталу 

за кордон;  

 дискримінація суб'єктів підприємницької діяльності, недобросовісна 

конкуренція або неправомірне обмеження конкуренції;  

 нераціональне розміщення трудових ресурсів;  
 нерегламентовані зайнятість та доходи населення;  

 правовий нігілізм та недовіра до органів державної влади;  
 криміналізація суспільства. 

У світовій практиці рівень тінізації економіки понад 40 % валового 

внутрішнього продукту (ВВП) оцінюється експертами як критичний, оскільки 

за таких умов важелі регулювання економікою втрачають дієвість. FATF 

оцінює реальні обсяги тіньової економіки у високорозвинутих країнах на рівні 

17 % ВВП, у країнах, що розвиваються – 40 % ВВП, у країнах з перехідною 

економікою – понад 20 % ВВП. За даними Міністерства економіки України, 

рівень тіньового сектору економіки України за підсумками у 2009 році 

становив 36 % від офіційного ВВП, а вже у 2013 році рівень тіньової економіки 

України склав 46 % ВВП. 

На превеликий жаль, доводиться констатувати, що процеси детінізації 

економіки України залишаються лише гаслами…  

 

 

Процюк Тетяна Богданівна, доцент 

кафедри економіко-правових 

дисциплін Національної академії 

внутрішніх справ,  

 кандидат економічних наук, 

 член-кореспондент Української 

академії наук 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Забезпечення належного організаційно-правового забезпечення розвитку 

енергетичного сектору будь-якої країни залежить в значній мірі відображається 

на рівні інвестицій в даний сектор, а також розроблення та впровадження 

інновацій щодо удосконалення та оптимізації сфери енергетики. Вивчення та 

пошук альтернативних шляхів енергії, впровадження відновлюваних технологій 
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використання енергоресурсів підштовхує до систематичного удосконалення 

існуючих технологій видобутку та виробництва енергетичних ресурсів. А це в 

свою чергу вимагає значних фінансових затрат.  Крім того, із вкладенням 

грошових коштів в інноваційні проекти в сфері енергетики очікується в 

майбутньому отримання інвестиційного доходу в ході їх реалізації, що 

ускладнюється  в свою чергу складністю прогнозування  та нестабільністю 

даного сектору. Вивчення та практична реалізація інвестиційних проектів на 

зарубіжному досвіді сприятиме зменшенню ризиків при впровадженні їх у 

вітчизняну енергетику.  

Підвищення ефективності економіки та продуктивність праці в 

розвинених країнах залежать від рівня державних інвестицій у структурі ВВП. 

Країни, які здійснюють значні державні інвестиції в інфраструктуру економіки, 

мають і більш високе зростання продуктивності праці. 

Головним фактором для інвесторів є стабільність законодавства і правил 

регулювання діяльності в енергетичній сфері, політика оподаткування і 

субсидіювання, інші форми стимулювання для залучення інвестицій. У 

більшості країн, де держава залишається єдиним власником активів 

енергетичних компаній, інвестиції обмежені можливостями виділення коштів із 

державних джерел. 

Необхідною умовою для залучення інвестицій в енергетичні проекти, 

особливо в країнах, що розвиваються, є усунення бар'єрів на шляху 

інвестиційного співробітництва в енергетиці, створення умов, за яких компанії 

країн-виробників і країн-споживачів енергоресурсів мали б можливість 

здійснювати обопільні інвестиції, купувати активи в паливно-енергетичній 

сфері в інших країнах; створювати нові потужності, впроваджувати заходи, 

направлені на підвищення надійності з передачі електричної енергії, 

транспортування нафти, нафтопродуктів і природного газу тощо. 

Одним із основних засобів підвищення інвестиційно-інноваційної 

активності є законодавче та нормативно-правове стимулювання залучення 

інвестицій у підвищення енергетичної ефективності, розвиток поновлювальних 

джерел енергії та комбіноване виробництво тепла та електричної енергії. 

У Німеччині, наприклад, інвесторам гарантуються протягом 20-ти років 

фіксовані тарифи на енергію, вироблену на ПДЕ. В Іспанії фіксовані тарифи 

встановлюються на весь «життєвий» цикл електростанції. Деякі країни 

гарантують інвестиційну безпеку на відносно тривалий термін (Угорщина - 8 

років, Естонія - 7 років для біомаси та гідроенергетики і 12 років для інших 

видів ПДЕ, в Чехії планується ввести період компенсації витрат до 15 році). 

У Швеції за останні роки мало місце випереджаюче зростання темпів 

ВВП за незначного нарощування енергоспоживання за рахунок законодавчого 

стимулювання розвитку поновлюваних джерел енергії, у тому числі державного 

заохочення впровадження сучасних інноваційних технологій. За останні роки в 

країні реалізовано низку урядових програм у сфері енергоефективності: 

програма залучення інвестицій в енергоефективність громадських будівель 

(2005-2007 роки); інвестиційна підтримка переходу від прямого електричного і 
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нафтового опалювання на централізоване теплопостачання, біоенергію, теплові 

насоси і сонячне опалювання (2006-2010 роки) тощо. 

У Данії для стимулювання комбінованого виробництва енергії і 

використання екологічно чистих джерел енергії уряд країни запровадив 

інвестиційну субсидію, що надається для переведення систем централізованого 

теплопостачання на роботу від ТЕЦ і установок на біомасі (у цілому виділялися 

по 50 млн. данських крон за рік); інвестиційні гранти для будівництва мережі 

ЦТ і ремонту теплових мереж у разі обов'язкового приєднання до магістральної 

мережі з відповідною компенсацією 30-60% капіталовкладень; інвестиційні 

субсидії для впровадження енергоефективних заходів у промисловості і 

торгівлі тощо. 

Головне місце під час стимулювання інноваційно-інвестиційної 

діяльності в розвинених країнах приділяють прямим і непрямим засобам 

державного регулювання. Пряме асигнування з бюджету і позабюджетних 

фондів у вигляді субсидій знайшло поширення в таких країнах, як Франція, 

Німеччина, Бельгія, Нідерланди і Великобританія. Значні субсидії 

направляються на підтримку досліджень. У той же час на становлення 

технопаркових структур виділяється менша частина субсидій. У Канаді пряме 

стимулювання наукових досліджень державою полягає в наданні державної 

гарантії кредиту в комерційних банках і державному фінансуванні. У Японії 

держава здійснює державне субсидування і пільгове кредитування інноваційної 

діяльності різних міністерств, державних корпорацій, дослідницьких центрів, 

що виконують наукові дослідження спільно з приватними компаніями. У 

Німеччині уряд здійснює фінансову підтримку розвитку довгострокових і 

ризикових досліджень у ключових галузях науково-технічної і виробничо-

господарської діяльності. У Франції і США пряме фінансування досягає 50% 

від витрат на створення нової продукції і технології. У Швеції практикують 

надання позик без виплати відсотків. У багатьох розвинених країнах, таких як 

Великобританія, Німеччина, Франція, Швеція тощо, широко практикують 

створення фондів впровадження інновацій з урахуванням можливого ризику. 

Непряме стимулювання державою інноваційно-інвестиційної діяльності в 

Австрії, Німеччині, США тощо здійснюють шляхом зниження державного мила 

на індивідуальні винаходи. Такий важіль, як дотації, податкові пільги, 

«податкові канікули», застосовують практично у всіх розвинених країнах. 

До непрямих методів регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в 

зарубіжних країнах із розвиненою економікою найчастіше відносять такі форми 

оподаткування, як пільгове оподаткування прибутку, пільгове оподаткування 

операцій, пов'язаних з оборотом науково-технічної продукції, зменшення 

податку на приріст інноваційних витрат тощо. 

Податкові пільги на капітальні вкладення найчастіше надаються у вигляді 

«інвестиційного податкового кредиту». Як правило, цю пільгу надають 

компаніям, які скеровують інвестиції на впровадження нової техніки, 

устаткування, технологій тощо. 
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Порівняння між провідними країнами світу особливостей втілення 

інвестиційно-інноваційної діяльності в розвитку електричного ринку дало 

можливість вибору, яким шляхом можна модернізувати вітчизняну енергетику. 

 

 

Тігова Т.М.,   
професор кафедри  

гуманітарних і соціально-   

економічних  дисциплін  

ННІПП  НАВС, к.е.н., доцент 

 

 

ДЕЯКІ СХЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ КОМПАНІЙ ІЗ 

ВРАХУВАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

 

На сьогодні українські підприємці  стали постійними  учасниками  

діяльності в офшорних  зонах світу.   При цьому більшість з них  зацікавлені у 

використанні офшорів  з метою послаблення або навіть ухилення від  податків. 

Але при цьому  придбання офшорної компанії для більшості з них пов’язане з 

питанням: що робити далі?   Адже придбання офшорної компанії не є 

самоціллю. Офшорна компанія вагомий інструмент для мінімізації податків як 

в Україні, так і за її межами.  Тому стояло питання яким чином використати 

даний інструмент, як ним розпорядитися ?  Зрозуміло, діяльність на новому 

просторі та вимагала  нових знань  економічних правових.  Ще на початку 

становлення даної проблеми суттєву допомогу у освоєнні даного простору 

надали міжнародні консалтингові та адвокатські фірми.   Однією з таких фірм 

була адвокатська фірма  ALL  AMERICAN CONSULTANTS.  Відомо 

адвокатська фірма розробила, на запит українських підприємців,  більше 

п’ятдесяти  схем використання офшорних компаній на території України. Вони 

були складені за допомогою відомих в Україні  аудиторських фірм,   власного 

досвіду клієнтів, фахових бухгалтерів.  

Потрібно взяти до уваги, що розвиток такого бізнесу проходив в умовах 

становлення ринкової системи господарювання в Україні, що пов’язана з 

нестабільністю економічної, політичної ситуації, швидкою зміною українського 

законодавства, тому запропоновані схеми швидко застаріли, і їх використання 

стало неможливим.  Тому, враховуючи ситуацію, перш ніж придбати офшорну 

компанію, необхідно мати  добре прораховану та опрацьовану схему роботи з 

участю іноземного партнера (офшорною фірмою).  Без такої взаємодії починати  

діяльність – це наражати себе на великі ризики. Найкращим консультантом в 

цій галузі може бути податковий інспектор з досвідом роботи або бухгалтер – 

практик високої кваліфікації. 

Розглянемо деякі універсальні схеми використання офшорних компаній 

на територій України. 

1.Регулювання контрактної вартості при експортно-імпортних 

операціях. 
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Існують великі групи товарів та послуг за якими ціни внутрішнього і  

зовнішнього ринків суттєво різняться. При проведені експортно – імпортних 

операцій офшорна компанія  використовується як  посередник  або проміжний 

покупець, на рахунку якого залишається  більша частина прибуткую. Навіть, за 

умови підвищення ПДВ на імпортні товари в Україні , така схема має сенс і є 

доцільною в більшості  випадків. 

2.Участь у власності українських підприємств. 

Деякі статті витрат, що включаються до собівартості українськими 

підприємствами, можна було б провести в контрактах  з офшорною компанією. 

Це можуть бути маркетингові, консалтингові послуги, навчання персоналу, 

постановку програмного забезпечення тощо. При цьому, українське 

підприємства не лише знижує суму податкових платежів через збільшення 

витрат, що віднесені на собівартість, але і збільшує свою власність, що 

залишається на рахунку офшорної компанії. 

 3.Використання послуг страхових офшорних фірм. 

Страхування будь – яких ризиків у звичайних страхових компаніях 

коштує дуже дорого. Тому  для  деяких великих українських підприємств 

доречно було б створити власні страхові фірми з метою страхування власних 

ризиків ведення фінансово – господарської діяльності. По – перше , таким 

чином вони знову ж таки збільшують собівартість продукції,  зберігаючи при 

цьому власні кошти.  І по – друге, не витрачають  кошти на виплату страхових 

внесків «чужим» компаніям. 

4. Використання мультивалютного рахунку. 

Ні для кого не є секретом те, що українці як і українські компанії 

віддають перевагу накопичувати збереження у твердій валюті інших країн. 

Таким чином завжди є потреба у валюті. Крім того, оскільки гривня є частково 

конвертованою валютою, постійно виникають труднощі при проведені 

розрахунків з іноземними партнерами. Логічно було б використати дану 

ситуацію, за умови якщо  використати мультивалютний рахунок в одному з 

банків, наприклад, Балтії,  відкритий на офшорну компанію. Даний рахунок 

може мати декілька субрахунків для різних т.з. «м’яких»  валют. Останні при їх 

надходженні на  мультивалютний рахунок, при необхідності конвертуються у 

долари , євро, фунт стерлінг.  

Є і інші можливості використання офшорних компаній. Але, при цьому 

зазначимо, ми говоримо лише про використання офшорних компаній в межах 

діючого законодавства України і ні в якому разі не з протизаконною 

діяльністю. Офшорну компанію однозначно слід використовувати з метою 

оптимізації оподаткування в рамках діючого законодавства, а не з метою 

ухилення від оподаткування.        
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викладач кафедри гуманітарних та  

соціально-економічних дисциплін  

ННІПП НАВС 
 

ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ ПРИ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЯХ ЯК 

ЕЛЕМЕНТ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Сучасна практика оподаткування доданої вартості в Україні свідчить про 

досить напружену ситуацію в цьому сегменті податкових відносин, адже 

ефективна ставка податку на додану вартість (далі – ПДВ) набагато менше 

номінальної, що зумовлено недосконалістю сучасного механізму розрахунку 

податкових зобов'язань, наявністю численних і не завжди економічно 

обґрунтованих пільг. Особливо гострою та постійною проблемою розкрадання 

ПДВ, наявність можливостей його використання для приховування реальних 

доходів. 

Дослідженню особливостей механізму стягнення, адміністрування і 

відшкодування ПДВ присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних 

вчених-економістів і практиків. Зокрема, вплив ПДВ на світові господарські 

зв’язки, зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання, 

можливості наповнення доходної частини бюджету та приховування податків 

досліджують Лайам Ебрил, Майкл Кін, Жан Поль Боден, Вікторія Самерс,  а 

також вітчизняні економісти Е.М. Сердинов, І.М. Данко, П.В. Круш, І.А. 

Максименко та інші.  

Суть податку на додатну вартість полягає в тому, що він є частиною 

новоствореної вартості, яка утворюється на кожному етапі виробництва або 

обігу, а його сума входить до реалізаційної ціни товарів і сплачується кінцевим 

споживачем [3,c.119]. З метою оподаткування ПДВ до експорту прирівнюється 

постачання товарів (супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на 

території України, до митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного 

складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 20-22 

Митного кодексу України [1].  

Оскільки експортні операції є об’єктом обкладання ПДВ, експортер має 

право на бюджетне відшкодування сум ПДВ, сплачених постачальникам. 

Платники податку на додану вартість при документальному підтвердженні 

фактичної реалізації товару за митну територію України і надані експортні 

розрахунки експортного відшкодування за підсумками податкового періоду має 

право на отримання такого відшкодування протягом 30 календарних днів з дня 

пред'явлення документів [2]. Проте, в практичній діяльності це питання 

викликає все більше нарікань на адресу податкових органів через велику 

заборгованість перед справжніми експортерами. Також податковим 

законодавством передбачено дуже багато формальностей для отримання ПДВ з 

бюджету [4,c.111]. Наприклад, подача до органу державної податкової служби 

податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного 

відшкодування, яка відображається у податковій декларації. Крім того, до 

http://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/torgovlu-v-duti-fri-soglasovali-s-nalogovym-kodeksom-77889
http://ubr.ua/uk/business-practice/laws-and-business/sklki-pdv-povertaut-eksporteram-124606
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декларації повинен бути доданий розрахунок суми бюджетного відшкодування, 

а також оригінали митних декларацій (примірників декларанта), що 

підтверджують вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митної території 

України.  

Відшкодування ПДВ експортерам у дійсності це призводить до 

парадоксу: пільги з ПДВ пригнічують саме виробника експортної продукції. 

Справа в тому, що виробник, продукція якого йде на експорт, сплачує до 

бюджету ПДВ, а відшкодування з бюджету цього самого ПДВ отримують 

організації-посередники. Дуже часто такі організації здійснюють фіктивний 

експорт, єдиним результатом якого є одержання відшкодування ПДВ, якого 

вони звичайно не сплачували. Схем злочинних діянь дуже багато. Одна з них 

полягає в тому, що підприємство, яке вдало планує і веде бізнес, «не бажає» 

виконувати зобов’язання зі сплати ПДВ, тому звертається до постачальників 

«схемних» послуг. Потім з’являється цілком реальний контракт з нерезидентом 

про закупівлю нетипових підприємству товарів. Ця продукція, яка нібито йтиме 

на експорт, фактично закуповується у виробників і часто-густо у населення за 

готівку, при цьому документів покупець не отримує. Для створення видимості 

легалізації товар закуповує фіктивна компанія, а експорт здійснюється за 

заздалегідь відомою адресою – нерезиденту-спільнику. Таким чином, при 

нульовій ставці ПДВ при експорті «на виході» не виникає податкових 

зобов’язань, але «на вході» вже є податковий кредит. Як правило, у таких 

схемах беруть участь банки, що здійснюють фінансові операції та видають 

кредити, яким може бути невідомою мета використання коштів. Це лише одна з 

типових операцій, насправді ж, їх дуже багато.  

Звичайно, працівники податкових органів ведуть постійну роботу щодо 

попередження та виявлення злочинних схем відшкодування ПДВ, однак їх 

«податкові ями» стають більшими. На вирішення цих проблем потрібно 

спрямувати не тільки законодавчий потенціал, але й сучасні інформаційні 

технології, посилення співпраці з громадянами, удосконалення податкових 

сервісів та процесу адміністрування податків, посилення юридичної 

відповідальності юридичних та фізичних осіб тощо. 
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«ТІНЬОВА» ЕКОНОМІКА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА  ВВП. 

 

В процесі вивчення економічних дисциплін («Економічної теорії», 

«Ринкової економіки») в навчальних закладах правового спрямування виникає 

потреба детального розгляду  такого явища як «тіньова економіка».  

Складність вивчення полягає в тому, що на сьогодні в економічній і 

правовій вітчизняній і зарубіжній  літературі не існує єдиного підходу до 

визначення цього поняття.  Так, С.В. Мочерний визначає «тіньову економіку» 

як сферу вияву економічної активності, спрямованої на отримання доходів від 

здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення від суспільного 

(державного) контролю та сплати податків при здійсненні легальних видів 

економічної діяльності [1]. В.О. Мандибура розглядає тіньову економіку з двох 

позицій у вузькому і широкому розумінні, а саме: 1) у вузькому розумінні 

тіньова економіка обмежується лише тими видами економічної діяльності та 

відповідними відносинами, які за змістом є або протиправними, або суспільно 

небезпечними (що на практиці не завжди збігається); 2) у широкому розумінні 

до тіньової економіки належить - сектор домашніх господарств (сектор 

натурального самозабезпечення); "неформальний сектор" (нерегламентована 

діяльність - дрібне виробництво, послуги, торгівля, "світло-сірий" сектор); 

"темно-сірий" сектор (законспірований сектор легітимних видів економічної 

діяльності); "чорний" (кримінальний, "криваво-чорний"); диверсифіковані 

частки "чорної" економіки [2]. П. Гутманн вважає, що тіньова економіка - це 

будь-яка економічна діяльність, не врахована офіційною статистикою. її 

основні складові - нелегальна, прихована, неформальна [3]. Б. Контіні 

ототожнює її як "невидиму" діяльність, яка враховує - тіньову (приховану) 

економіку і незаконну діяльність [3]. 

     Наукові дослідження "тіньової" економіки пов'язані з чималими 

труднощами як теоретичного, так і практичного характеру. Проблемою, що 

ускладнює дослідження "тіньової"" економіки, є суттєва нестача, а нерідко і 

повна відсутність необхідних інформаційно-статистичних даних. 

Виходячи з такого різноманіття поглядів, доречним є поділ на тіньову і 

латентну економіку, виходячи  з їх впливу на потенційний ВВП. «Тіньова» 

економіка виступає як частина ринку, на якому виробляються та реалізуються  

товари, послуги, роботи, дозволені за законодавством країни, але з певними 

порушеннями (ухилення від сплати податків, виплата заробітних плат поза 

офіційними джерелами тощо).  Латентна економіка, в свою чергу, представляє 

ту частину нелегального ринку, на якому здійснюється виробництво та 

реалізація заборонених за законодавством країни товарів та послуг. 

Таким чином, латентна економіка є частиною нелегальної, але не 

«тіньової» економіки. 
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При такому підході до розуміння природи  «тіньової» та «латентної» 

економіки можна побачити їх різний вплив на формування ВВП. «Тіньову» 

економіку можна розглядати як потенціал зростання ВВП. Усунувши за 

допомогою економічних, правових, соціальних важелів відхилення від 

законодавства і вийшовши з «тіні», виробництво набуває легального характеру 

і стає частинного національного суспільного продукту. 

Латентна ж економіка, яка має чітко виражений криміногенний характер, 

ні за яких обставин легалізована бути не може і вимагає жорстких методів 

боротьби з боку правоохоронних органів. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ З 

МЕТОЮ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються суб‘єктами 

фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та 

первинного фінансового моніторингу [1]. 

Фінансовий моніторинг – справа для України нова. В інтересах нашої 

країни - організувати цей процес якісно і отримати користь не тільки з точки 

зору визнання світовою спільнотою [2].  

До суб’єктів первинного фінансового моніторингу відносять: банки, 

страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди та ін. фінансові установи; 

платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові 

установи; товарні, фондові та ін. біржі; професійні учасники ринку цінних 

паперів; компанії з управління активами; оператори поштового зв’язку та інші 

установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів; філії або 

представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають 



36 

 

фінансові послуги на території України; суб’єкти підприємницької діяльності, 

які надають посередницькі послуги при здійсненні операцій купівлі-продажу 

нерухомого майна; суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за 

готівку дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням і виробами з них, 

якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену 

законодавством; суб’єкти господарювання, які проводять лотереї і азартні ігри, 

включаючи казино, електронне казино; нотаріуси, адвокати, аудитори, 

аудиторські фірми, фізичні особи – підприємці, які надають послуги з 

бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, які надають юридичні 

послуги (за винятком осіб, які надають послуги в рамках трудових 

правовідносин), у випадках, передбачених законодавством; інші юридичні 

особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але 

надають окремі фінансові послуги. 

Суб’єктами державного фінансового моніторингу є: Національний банк 

України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, 

Міністерство інфраструктури України, Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Державна служба фінансового моніторингу України. 

Так, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює 

державне регулювання і нагляд у сфері запобігання і протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму відносно фондових бірж, компаній з управління активами та інших 

професійних учасників фондового ринку (окрім банків) відповідно до Закону 

України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"[3]. 

У сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму НКЦПФР має 

наступні повноваження: 

-здійснювати нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу шляхом, зокрема шляхом проведення планових та позапланових 

перевірок, в тому числі виїзних; 

-забезпечувати надання методологічної, методичної та іншої допомоги 

суб’єктам первинного фінансового моніторингу; 

-здійснювати регулювання та нагляд з урахуванням політики, процедур та 

систем контролю, оцінки ризиків з метою визначення відповідності заходів, що 

здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення 

ризиків під час діяльності таких суб’єктів; 

-вимагати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання 

вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму, а в разі виявлення порушень вимог законодавства 

вживати заходів, передбачених законом; 

-проводити перевірку організації професійної підготовки працівників і 

керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу; 

http://nssmc.gov.ua/user_files/content/59/1308063493.doc
http://nssmc.gov.ua/user_files/content/59/1308063493.doc
http://nssmc.gov.ua/user_files/content/59/1308063493.doc
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-забезпечувати зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; 

-у випадках, встановлених законодавством, вживати заходів для 

недопущення формування статутних фондів відповідних суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких 

неможливо підтвердити; 

- використовувати інформацію Спеціально уповноваженого органу щодо 

ознак порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог 

законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму для встановлення 

наявності таких порушень. 

Для нормалізації фінансового моніторингу доцільно було б найближчим 

часом реалізувати низку заходів, найважливішими з яких є такі: 

1. Приведення статусу та обов’язків відповідальних працівників банків у 

відповідність до вимог базового закону і скасування нормативно закріпленої за 

ними функції безпосередньої особистої реалізації усього комплексу процедур з 

фінансового моніторингу. 

2. Проведення чіткої межі між обсягом функцій і повноважень 

відповідального працівника банку і відповідального працівника філії банку з 

урахуванням об’єктивних можливостей, підпорядкованості і функцій філій. 

3. Усунення суб’єктивізму банківського нагляду у питаннях фінансового 

моніторингу, зокрема, шляхом підготовки та опублікування програми 

співбесіди з кандидатами на посаду відповідального працівника. 

4. Проведення ревізії нормативно-правових актів Національного банку з 

метою виявлення та усунення неузгодженості між ними у питаннях 

ідентифікації банками клієнтів. 

5. Законодавче вирішення проблеми мультирегулятивності банків: банк - 

цілісна і неподільна організація і має керуватись в організації фінансового 

моніторингу одними вимогами. 

6. Започаткування конструктивного діалогу між НБУ та Державним 

службою фінансового моніторингу щодо вирішення найістотніших проблем 

банків у частині інформаційного обміну з Уповноваженим органом [2]. 
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ДЕТІНІЗАЦІЮ  

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

   Від самого початку існування України, як незалежної держави, вона   

зіткнулася з проблемою тіньової економіки – не контрольованого суспільством 

виробництва, розподілу, обміну й споживання товарно-матеріальних цінностей 

і послуг. Безумовно, що  більше ніж 20 років  значна частина економічних 

взаємовідносин в нашій країні здійснювалися у тіньовому секторі економіки. В 

період розбудови незалежної України не тільки відбулося багатократне 

зростання обсягів тіньової економіки, але і суттєво змінились її функції та 

соціально-економічні наслідки. Крім, безумовно, позитивних - забезпечення 

роботою значних верств населення та підняття рівня їх реальних доходів, в 

більшості ці наслідки негативні. За оцінками експертів, тінізація економіки 

України складає 50-60%. Це вкрай негативно позначається на надходженнях до 

бюджету, здатності держави здійснювати масштабні інвестиційні й соціальні 

проекти, ступені соціального захисту найманих працівників, а також 

ефективному використанні природних і фінансових ресурсів країни. 

Загальновизнано, що такі масштаби тіньової економіки  реально загрожують 

національній безпеці та демократичному розвитку держави.  Одним із 

найнебезпечніших наслідків розвитку тіньової економіки є криміналізація 

суспільства. Руйнівні наслідки має і посилення впливу тіньового капіталу на 

різні сфери суспільного життя, його зрощування з державним апаратом, 

зростання корупції. Не останню роль у криміналізації господарського життя 

України грає теза про необхідність використання капіталів «тіньової 

економіки» як ресурсної бази економічних реформ. [1, с.18]  

Багато фахівців серед причин формування тіньової економіки в Україні, 

виділяють впровадження непомірного податкового навантаження на платників, 

що пояснювалося необхідністю  фінансування соціальних програм в умовах 

дефіциту бюджету та високого рівня інфляції. При формуванні бюджетів не 

враховувалося економічне обґрунтування необхідності введення податків, 

ігнорувалися принципи справедливості при виконанні сумлінними платниками 

своїх податкових зобов’язань тощо. [2, с. 94].  

Переконливим та обґрунтованим, на нашу думку,  є  висновок  про те, що 

наявність тіньового сектору в економіці держави призводить до : 

- втрати податкових надходжень до бюджету і, як результат, ускладнення 

виконання фінансових зобов’язань держави; 

- недієвості управлінських рішень внаслідок відсутності повної та 

об’єктивної інформації про розвиток економічних процесів та необхідних 

матеріальних ресурсів для їх реалізації; 
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- скорочення внутрішніх інвестиційних ресурсів через неможливість 

відкритого витрачання тіньовими структурами прихованих від оподаткування 

доходів та їхній відплив за кордон; 

- зменшення, внаслідок щільно пов’язаної з тіньовою економікою тотальної 

корупції, інтересу потенційних стратегічних інвесторів до українських 

підприємств, що значно гальмує процеси приватизації, фінансового 

оздоровлення виробництва та, взагалі, приплив іноземних інвестицій задля 

структурної перебудови економіки.[3,с.478]  

Сьогодні, антикримінальна   антикорупційна  лютнева революція рішуче 

поставила перед українською державою та суспільством завдання припинити, 

або хоча б радикально зменшити, негативний вплив цього політико-

економічного явища. Втім, виконання цього завдання наразі вкрай ускладнено 

необхідністю після анексії Російською Федерацією українського Криму, в 

умовах ескалації військової загрози негайно збільшити прямі та опосередковані 

видатки на оборону, облаштування передислокованих військових частин, членів 

сімей військовослужбовців та біженців, на тлі кризового становища 

національної економіки та фінансової системи, зокрема, колосального 

бюджетного дефіциту та державного боргу. 

Слід зазначити, що фахівці, які вивчають причини, наслідки та методи 

боротьби  з тіньовою економікою, особливу увагу приділяють  податковим 

злочинам. Вважається, що податкова злочинність має навіть вищу суспільну 

небезпеку ніж загальнокримінальна злочинність, бо впливає на безпеку не 

одного чи кількох громадян, а всього суспільства, зменшуючи його економічні 

можливості через недоотримання бюджетних доходів. Злісні неплатники 

податків є такими лише для держави: переважна частина з них справно платять, 

але не в державну казну, а корумпованим чиновникам та кримінальним 

структурам. Просто тіньова фіскальна система простіша, зрозуміліша і 

податкові ставки очевидно там менші, ніж у держави.  

З вищезазначеного витікає, що боротися з тіньовим сектором економіки 

можна використовуючи проти нього вдосконалене податкове законодавство та 

ефективне адміністрування податків. У цьому зв’язку, нова система 

оподаткування, що має, згідно із задекларованими Кабміном України  та в 

цілому погодженими з Верховною Радою  намірами, бути розроблена та 

впроваджена в Україні вже у 2015 році шляхом внесення змін до чинного 

Податкового кодексу, зокрема, щодо скорочення кількості податків до 8 

основних та розширення бази оподаткування, повинна стати у т.ч. й основним 

дієвим фактором детінізації економіки. [4]   

У цьому зв’язку, розробникам нової редакції Податкового кодексу 

України, на наш погляд,  варто врахувати наступне.  

На сьогодні існують два зовні протилежні підходи до реформування 

податкової і, ширше, фінансової системи, що повинні дозволити “вивести” з 

тіні більшу частину економіки, максимально стимулювати її зростання і, навіть, 

реструктуризацію. 

Перший підхід можна назвати фіскальним. Він базується на уявленні про 

відсутність в Україні зайвого податкового тиску, а також на світовому досвіді, 



40 

 

який свідчить, що далеко не завжди максимальна лібералізація податкової бази 

веде до пожвавлення бізнесу і легалізації тіньової економіки. У той же час, у 

разі значного зниження податків надходження коштів до бюджету знизиться до 

такої позначки, що фінансування навіть основних його статей стане 

неможливим. Тому на думку прихильників фіскального підходу, необхідно, 

залишаючи існуючий рівень оподаткування, істотно покращити контроль за 

сплатою податків (посилення тиску правоохоронної системи), удосконалити 

законодавство з метою унеможливити використання різноманітних схем 

ухилення від сплати податків, скасувати існуючі податкові пільги і тим самим 

розширити базу оподаткування. У такий спосіб, під загрозою виплати 

штрафних санкцій і небезпеки притягнення до кримінальної відповідальності, 

примусити вивести підприємців свій бізнес з “тіні”. Саме цей підхід змушений 

використовувати на першому етапі (до 25 травня 2014 року, тобто до дня 

виборів Президента України), Кабмін, який з огляду на катастрофічний стан 

публічних фінансів,   взяв курс на ліквідацію "податкових ям" та, так званих, 

конвертаційних  майданчиків, підвищення відповідальності за ухиляння від 

сплати податків. Серед першочергових завдань, що на цьому етапі поставив 

перед собою Уряд: жорстка економія бюджетних коштів, відміна податкових 

пільг, реформа державного управління та боротьба з тіньовою економікою. [4] 

Що ж стосується фахівців, які дотримуються ліберальних поглядів щодо 

концепції оподаткування, то вони, навпаки, вважають більш дієвим засобом 

детінізації економіки максимальне зниження податкового тиску. На їх думку, 

радикальне зменшення податкового тиску, не тільки призведе шляхом 

стимулювання підприємницької активності та запровадження реальних 

ринкових механізмів до збільшення надходжень  до бюджету, але й  зробить 

потужний поштовх задля легалізації більшої частини тіньової економіки.   

Водночас, на наш погляд, слід врахувати думку деяких спеціалістів, які 

вважають, що в сучасних умовах, виходячи із реальної ситуації в економіці та 

політиці України, шансів на реалізацію цієї моделі, найближчим часом обмаль, 

оскільки після затвердження змін до Податкового кодексу із значно зниженим 

рівнем загального оподаткування, значна частина тіньової економіки не зреагує 

позитивно, або ця реакція буде настільки уповільненою, що реальний дефіцит 

Державного бюджету набуде ще більш катастрофічного розміру. Вони виходять 

з того, що без повного “перезавантаження” влади в нашій країні, сподіватися на 

те, що представники тіньового бізнесу у власних структурах забажають 

висвітлити свої навіть легальні доходи (не кажучи вже про тіньові), не варто. 

Втім, на наш погляд, для подолання негативної тенденції перерозподілу 

національного доходу на користь тіньової економіки, сьогодні в Україні 

об’єктивно існують усі передумови для того, щоб провести  комплекс заходів, 

направлених на впровадження європейських цінностей та стандартів,  

перебудову усіх щаблів влади на основі принципів демократії та верховенства 

права,    значну лібералізацію системи оподаткування, поліпшення 

інвестиційного клімату. Цієї ж меті має служити й введення контролю не тільки 

за доходами, а й за видатками чиновників усіх рангів, налагодження ефективної 

взаємодії між правоохоронними та контролюючими органами, ліквідація 
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складних та непрозорих схем оподаткування, ліквідація непотрібних або зміна 

неефективних адміністративних і регулятивних функцій держави, що 

породжують ухилення від оподаткування; позбавлення надмірного втручання 

влади у справи бізнесу, забезпечення дієвої системи відшкодування 

матеріальних та моральних збитків, завданих суб’єктам господарювання у 

результаті некомпетентності окремих представників держави. 

Крім цього, враховуючи досвід багатьох розвинутих країн,  для зменшення 

обсягів тіньової економіки і збільшення надходжень до бюджетів, необхідно 

зменшувати пряме та збільшувати непряме оподаткування. Зменшення прямих 

податків стимулюватиме зростання виробництва, а збільшення непрямих 

податків збільшуватиме надходження до бюджету.  

В цілому, на нашу думку, процес реформування системи оподаткування в 

Україні має характеризуватися зниженням податкового навантаження на 

підприємства та доходи населення й одночасним розширенням бази 

оподаткування та посиленням відповідальності за несплату податків.  

   Подолання проблеми тіньової економіки може різко підняти рівень 

коштів у бюджеті, тим самим Україна зможе подолати економічну кризу, в якій 

вона зараз перебуває.  

 Інтенсивна політика щодо детінізації економіки може вивести Україну на 

новий рівень економічних відносин і прискорити темпи євроінтеграції та 

вступу України в ЄС.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ ЯК 

ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 

Однією з складових соціальної політики держави є система 

адміністративно-правового захисту споживачів та одним із основних об'єктів 

соціальної політики є громадяни як споживачі. Серед прав споживачів слід 

виділити право на охорону від фізичного та матеріального збитку, який може 

бути нанесено в ході використання товарів і послуг; право на точне та всебічне 

знання дійсних якостей придбаних товарів та послуг, ступені їх відповідності 

еталонам якості; право на однакові з виробниками і збутовиками позиції в 

угодах щодо купівлі-продажу товарів та послуг; право на не обмежений вибір 

товарів та послуг, який не піддається тиску з боку підприємців. 

Можна виділити два основних типи захисту споживачів. Перший тип 

передбачає застосування законодавчих актів широкого профілю, що включають 

положення, які в певних умовах (наприклад, при судових розглядах за участю 

досвідчених юристів) можуть бути розтлумачені на користь споживачів. 

Другий тип використовує такі законодавчі акти, які прямо передбачають 

втручання центральних та місцевих державних органів в господарський процес 

з метою охорони споживачів та декларують захист того чи іншого права. 

Показово, що в період закладання основ дії ринкової економіки, перевага 

належала першому типу адміністративно-правового захисту споживачів, тобто 

практична діяльність державних установ в центрі і на місцях концентрувалась 

на забезпеченні найкращих умов для підприємництва. Але і другий тип 

адміністративно-правового захисту споживачів почав отримувати все більшого 

розповсюдження. 

В теперішній час механізм правового захисту споживачів, в середині 

якого можна виділити 7 груп і який базується на Законі України "Про захист 

прав споживачів" [1], виглядає наступним чином:  

1. Нормативно-правові акти у сфері споживчої політики та захисту прав 

споживачів. 

2. Нормативно-правові акти, які використовуються в практичній роботі  

по контролю безпеки продовольчих товарів. 

3. Нормативно-правові акти, які використовуються в практичній роботі  

по контролю безпеки непродовольчих товарів. 

4. Перелік нормативно-правових актів, які використовуються в 

практичній роботі  по  контролю послуг: у сфері туризму, надання 

побутових послуг, поштового зв’язку, телекомунікаційних послуг, 

житлово-комунальних послуг, електротранспорту, автомобільного 

транспорту, залізничного транспорту, повітряного транспорту. 
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5. Перелік нормативно-правових актів, які використовуються в 

практичній діяльності по контролю реклами. 

6. Нормативно-правові акти у сфері державного ринкового нагляду. 

7. Нормативно-правові акти у сфері попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 

населення. 

Отже, система адміністративно-правового захисту споживачів створює 

можливості для деяких покращень правового положення споживачів. Але разом 

з тим, система, що розглядається, не обмежує ті переваги, якими користуються 

виробники і збутовики в ділових відносинах зі споживачами, які обумовлені їх 

спеціальними знаннями, кращої організованістю. 

Між тим зміни в економічній і соціальній сфері створюють нові норми 

поведінки споживачів. Споживчий попит в Україні відрізняється на сучасному 

етапі наступними головними особливостями. 

Перша з них зводиться до привнесення раціоналістичного використання 

сімейних доходів. Друга особливість заключається в тому, що, знаходячись в 

умовах, які характеризуються  зростанням надходжень товарів, споживачі 

підвищують свої вимоги до їх якості. Третьою особливістю споживчого попиту 

є тенденція до його індивідуалізації. 

Все це передумовлює суттєве підвищення рівня вимогливості споживачів 

по відношенню до випадків порушення їх прав, укріплення соціального статусу 

споживачів, прискорення відпрацювання демократичного елементу соціальної 

політики держави, яким являється їх адміністративно-правовий захист. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Валютний ринок — система стійких економічних і організаційних 

відносин між учасниками міжнародних розрахунків з приводу не тільки 

валютних операцій, а й зовнішньої торгівлі, надання послуг, здійснення 

інвестицій та інших видів діяльності, які вимагають обміну і використання 

різних іноземних валют [3]. 

Валютний ринок України є складовою частиною світового ринку. 

Головними завданнями валютного ринку є збалансування попиту і пропозиції 

на іноземну валюту, обслуговування платіжного балансу держави. 

 Основними чинниками, які необхідні для ефективного функціонування 

валютного ринку України є:  

- забезпечення ліквідності, що передбачає наявність офіційних валютних 

резервів країни 

- наявність механізму регулювання, який би сприяв збереженню рівноваги 

на ринках іноземної валюти 

- впевненість у національній та міжнародній грошовій системі. 

Вивчаючи ситуацію на валютному ринку України, на сьогоднішній день 

можемо спостерігати чимало проблем та недоліків функціонування ринку. 

По-перше, це тенденція до поступової девальвації гривні стосовно 

іноземних валют, що негативно впливає на розвиток і темпи інфляції; 

По-друге, підвищення попиту на іноземну валюту, в зв’язку з 

ослабленням довіри до національної грошової одиниці, так звана 

«доларизація»; 

По – третє, відтік  капіталу з країни, що ослаблює її економіку; 

По-четверте, надмірні обсяги кредитування в іноземній валюті; 

По-п’яте, зростання державного боргу;  

В зв’язку з нестабільною політичною та економічною ситуацією в країні 

2014 рік позначився посиленням негативних тенденцій на валютному ринкові. 

Вагоме перевищення попиту на іноземну валюту спричинило тиск  на 

національну грошову одиницю та падіння курсу гривні до долара США. 
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Національний банк України відреагував на це, вживши заходів для 

зниження попиту шляхом валютних інтервенцій на міжбанківському 

валютному ринку. Такі заходи не припинили падіння курсу гривні, а лише 

зменшили золотовалютні резерви України. 

6 лютого 2014 року Національний банк України прийняв постанову 

Правління НБУ № 49 « Про заходи щодо діяльності банків та проведення 

валютних операцій», яка має тимчасовий характер та спрямована на захист 

інтересів вкладників та інших кредиторів банків.  

Постанова № 49 передбачає, зокрема: розширення можливостей 

підтримки ліквідності банків з боку Національного банку України; 

встановлення нульової ставки резервування коштів за короткостроковими 

зовнішніми кредитами; певні обмеження на виконання доручень банківських 

клієнтів у межах залишків коштів на їх поточних рахунках на початок 

операційного дня; тимчасові обмеження на купівлю іноземної валюти на 

міжбанківському валютному ринку України за окремими операціями; певні 

обмеження на строки купівлі уповноваженими банками іноземної валюти за 

дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тощо. 

Водночас Постанова № 49 передбачає підвищення контролю за 

своєчасністю здійснення операцій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, 

пенсій, стипендій і соціальних виплат. Вона не обмежує оплату витрат на 

навчання та лікування за кордоном; транспортування хворих; переказів, що 

здійснюються в разі зміни держави проживання; переказів, пов’язаних з 

оплатою праці нерезидентів в Україні, тощо [1]. 

Узагальнюючи зміст Постанови, можна сказати, що вона передбачає три 

напрямки стабілізації ситуації:  

1.  збільшення надходжень в іноземній валюті на валютний ринок України; 

2.  забезпечення безперебійності операцій з готівкою; 

3.  гальмування попиту на іноземну валюту. 

Аналізуючи заходи, які вживатимуться для гальмування попиту на 

іноземну валюту, можна зробити висновки, що їх запровадження матиме 

лише короткотерміновий ефект та спричинить активізацію тіньового 

валютного ринку. 

Умовами вирішення наявних проблем валютного ринку України є:  

1. Стабілізація політичної ситуації в країні та налагодження стосунків 

з Європою та країнами-сусідами. 

2. Зміцнення позиції національної валюти України на світових 

валютних ринках. 

3. Скорочення та ліквідація міжнародної кредитної заборгованості. 

4. Обмеження можливості комерційних банків щодо здійснення 

спекулятивних операцій. 

5. Розробка нового та удосконалення існуючого законодавства, яке 

буде відповідати міжнародним стандартам, але з урахуванням рівня 

розвитку  та особливостей економіки країни. 

На сьогоднішній день важко говорити про перспективи розвитку та 

функціонування валютного ринку України. Враховуючи нестабільну 
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політичну та економічну ситуацію, можна сказати, що Україну чекає 

довготривалий та трудомісткий процес реформації та розвитку як 

валютного ринку, так і економіки в цілому. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОФШОРНИХ ЗОН В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ 

  

Стрімкий розвиток світової фінансової системи, вдосконалення існуючих 

і застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій дають змогу 

проводити фінансові операції в найкоротший термін, що створює додаткові 

можливості для використання офшорних зон. Саме тому для кожної держави 

проблема транскордонного переміщення фінансових ресурсів при загостренні 

світової податкової конкуренції є нагальним питанням державного управління. 

В посткризових умовах трансформації світових фінансових центрів 

загострюються ризики втрати довіри до окремих офшорних центрів, в той же 

час на ринок офшорних послуг виходять нові країни-учасники. 

Проведене дослідження умов оподаткування в офшорних зонах дає 

підстави стверджувати, що основною перевагою офшорних компаній 

залишається повна відсутність оподаткування їх доходів у країні реєстрації або 

принципово низькі ставки податків, що дозволяє вести бізнес набагато 

ефективніше. Офшорна зона – один із видів вільних економічних зон. Їх 

відносять до сервісних вільно-економічних зон, особливістю яких є створення 

для підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, 

високого рівня банківської та комерційної секретності, лояльність державного 

регулювання [1]. 

Врахування посткризових умов діяльності офшорних зон дозволяє 

визначити такі сучасні їх особливості: 

- підвищення рівня податкового навантаження в популярних світових 

офшорних зонах (запровадження 10% податку на депозити в 2013 році); 

http://www.bank.gov.ua/
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- зміна тенденцій руху капіталу (перетікання офшорних капіталів з Кіпру до 

Великої Британії, Швейцарії, Бельгії, Нідерландів); 

- втягування офшорних зонах в незаконне транскордонне переміщення капіталів 

(за оцінками Світового банку розмір коштів, що беруть участь в легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом, складає до 7-10 % світового ВВП, а в 

Україні в 2012 р. було легалізовано близько 100 млрд. грн.); 

- збільшення концентрації банків та інших фінансових посередників в 

офшорних зонах, використання нових фінансових послуг, платіжних 

інструментів для проведення фінансових операцій; 

- зростання невідповідності показників інвестиційної активності, виходячи з 

відношення обсягів транскордонного переміщення фінансових ресурсів через 

офшорні зони до рівня їх ВВП [2]. 

Узагальнюючи інформацію про фінансові потоки в офшорних зонах слід 

відзначити, що питання державного регулювання зон вільної торгівлі, в тому 

числі і офшорних зон, стають для України дедалі актуальнішими, враховуючи 

необхідність забезпечення позитивного платіжного балансу та активізації 

інвестиційної діяльності. 

Коригування напрямків державного регулювання фінансових операцій, 

які проводяться в офшорних зонах, дозволить оптимізувати пруденційно -

наглядові функції державних інституцій та створити сприятливі умови для 

залучення іноземних інвесторів. 

 Кабінетом Міністрів України схвалено законопроект про внесення змін 

до податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення. Ціллю 

прийняття законопроекту є побудова дієвої системи державного регулювання 

трансфертного ціноутворення в Україні, спрямованої на упередження 

здійснення платниками податків операцій, які можуть призвести до порушень 

податкового законодавства, та, як наслідок, можливої несплати платежів до 

бюджету, за рахунок введення дієвого контролю за ціноутворенням у 

зовнішньо економічних операціях. 

Зазначеним законопроектом запропоновано внесення змін до визначення 

термінів «звичайна ціна», «пов’язана особа», а також, дано визначення  терміну 

«трансфертне ціноутворення». Пропонується для визначення звичайної ціни 

проводити аналіз цін у порівнянних операціях між незалежними особами та 

докладно визначено критерії порівнянності. 

Крім того, на платників податків покладається обов’язок: повідомляти 

Міністерство доходів і зборів України про операції між пов’язаними особами та 

з резидентами закордонних низько податкових юрисдикцій, обсяг яких 

перевищує 50 млн. грн. на рік на одного контрагента. Великі платники податків 

на додаток до цього будуть зобов’язані документально обґрунтувати ринковий 

рівень цін у таких операціях. 

Пропонуючи встановити чіткі й зрозумілі правила трансфертного 

ціноутворення, держава відстоює принцип соціальної справедливості. Бізнес 

матиме можливість документально обґрунтувати ринковість цін в операціях 

між пов’язаними українськими й закордонними компаніями або самостійно 
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доплатити в Україні податки, якщо в угодах між пов’язаними особами 

використовуються ринкові ціни. 

Прийняття законопроекту дасть можливість мінімізувати використання 

офшорних схем для ухилення від оподаткування. 
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                                                                                 ННІПФПМГБВВ НАВС 

 

ВИДИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 

НАСЛІДКИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Розвиток доіндустріального суспільства і його перехід в індустріальне 

сприяв тіньовій діловій активності у різноманітних її проявах. Так, деякі форми 

капіталістичного виробництва (наприклад, «розпорошена» мануфактура) 

становили «підпільну» противагу легальному цеховому ремеслу, піратство 

поширювалося протягом XVI—XVIII 

ст. в Середземному та Карибському морях, Індійському океані, завдаючи 

чималої шкоди морським перевезенням, казнокрадство та корупція були 

присутні в усіх абсолютистських державах. Певною мірою тіньова ділова 

активність була реакцією на наступ влади вельмож, яка ще не мала належного 

інституційного оформлення. Капіталізм у власному розумінні слова міцно 

вкоренився лише після того, як «протестантська етика» санкціювала гонитву за 

багатством у формі «чесного бізнесу», що допускала конкуренцію і не 

http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
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заперечувала насильства. Епоха нового часу завершується узаконенням одних 

форм тіньового бізнесу (наприклад, банківської діяльності — 

колишнє лихварство) і посиленням боротьби з найбільш кримінальними його 

формами (комп'ютерним піратством, корупцією тощо). 

Новий етап розвитку тіньової економіки спостерігається у другій 

половині ХХ ст., що пов'язується з глобальною трансформацією світового 

господарства. У розвинених країнах іллегалізація економічної діяльності в 

середині ХХ ст. викликана залученням цих країн до індустріального та 

інформаційного суспільства. У соціалістичних країнах різке зростання 

тіньового сектору виявилося результатом недосконалості директивно-планової 

моделіекономіки порівняно з ринковою. Лаконічне пояснення основної 

причини істотної тінізації соціалістичного господарства дає американський 

економіст М. Олсон: «Якщо відсутня приватна власність, то всі громадяни 

матеріально зацікавлені у розкраданні господарства, але ніхто не зацікавлений 

особисто у його збереженні».[1, с. 92- 96]. 

Якщо  коротко то тіньова економіка — це господарська діяльність, яка 

розвивається поза державним обліком та контролем, а тому не відображається в 

офіційній статистиці. «Тіньові» підприємства не перерозподіляють власних 

доходів до бюджетів та державних цільових фондів, вони не 

сплачують податків, збільшуючи власні прибутки. 

Виділять три види тіньової економіки : 

«Друга» тіньова економіка — це заборонена законом економічна 

діяльність працівників «білої» (офіційної) економіки, яка приводить до 

прихованого перерозподілу раніше створеного національного доходу. З точки 

зору суспільства у цілому «друга» тіньова економіка не виробляє ніяких нових 

товарів чи послуг: вигодами, які отримуються від «другої» економіки, 

користуються одні люди за рахунок втрат, які несуть інші люди. 

«Сіра» тіньова економіка — економічна діяльність по виготовленню та 

реалізації звичайних товарів та послуг, яка дозволена законом, але не 

реєструється (переважно дрібний бізнес). На відміну від «другої» економіки, 

яка невідривно пов'язана з «білою» (офіційною) економікою та паразитує за її 

рахунок, «сіра» економіка функціонує автономно. У цьому секторі виробники 

або свідомо ухиляються від офіційного обліку, не бажаючи нести витрати 

(пов'язані з отриманням ліцензій, сплатою податків тощо), або звітування про 

такий вид діяльності взагалі не передбачено. 

«Чорна» тіньова економіка (економіка організованої злочинності) — 

заборонена законом економічна діяльність, яка пов'язана з виробництвом та 

реалізацією заборонених та дефіцитних товарів та послуг. «Чорною» 

економікою у широкому значені можна вважати всі види діяльності, які 

повністю виключені з нормального економічного життя, оскільки вони 

вважаються несумісними з ним й такими, що його руйнують (наприклад, 

наркобізнес, грабунки тощо).[2, с. 8]. 

Неоднозначними є думки з приводу впливу тіньового сектора на 

національне господарство. Він несе і певну конструктивну роль, що 

проявляється в стабілізуючій і компенсуючій функціях в господарстві 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
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перехідного періоду. Тіньова економіка характеризується більшою гнучкістю та 

динамічністю, ніж легальна. Вона має здатність швидко заповнювати ніші (що 

виникають в економічному просторі) та створювати додаткові робочі місця. 

Тіньова економіка насичує ринок товарами і послугами, збільшує доходи 

частини населення, посилює конкурентну боротьбу, стримуючи на певний час 

соціальні дестабілізаційні процеси в суспільстві. Проте вирішальним є 

негативний вплив тіньового сектору на національну економіку. Внаслідок 

існування тіньової економіки зменшуються доходи бюджету, зростає зовнішній 

і внутрішній борг, збільшується тіньовий капітал, зменшується інвестиційна 

привабливість держави, втрачаються можливості активної участі у глобалізацій 

них процесах. Втрати державою своїх регулюючих, контролюючих та інших 

соціально важливих функцій (внаслідок наявності тіньової економіки) 

неминуче супроводжується криміналізацією суспільства та зростанням 

організованої злочинності. Система тіньового обороту ВВП працює головним 

чином на відтік капіталу і лише мала частка національного капіталу 

залишається або повертається для інвестування вітчизняного виробництва іноді 

у вигляді прямих іноземних інвестицій чи в іншій формі, що є по суті 

відмиванням тіньового капіталу. 

У розвинених країнах масштаби тіньової економіки відносно невеликі і 

складають приблизно 5-15% ВВП. У країнах, що розвиваються, тіньовий сектор 

грає помітнішу роль. Так, в деяких з них тіньова економіка навіть переважає 

офіційну (Нігерія, Болівія, Таїланд). Середні масштаби тіньової економіки в 

країнах, що розвиваються, складають в середньому 35—45%. 
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СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ РОЗКРАДАННЯ МАЙНА БУДІВЕЛЬНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВОМУ СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ 

 

 

Впродовж останніх років в Україні спостерігається велика кількість 

злочинів в будівельних організаціях. Головною причиною цих злочинів є 

тінізація економіки та криміналізація фінансово-економічної сфери суспільних 

відносин. Будівельні організації – це важлива галузь матеріального 

виробництва, що забезпечує створення нових, реконструкцію діючих фондів 

виробничого і невиробничого призначення. 

Найпоширенішими способами розкрадання майна будівельних 

організацій є: 

1. Розкрадання будівельних матеріалів шляхом часткового їх 

неоприбуткування при надходженні від постачальників є наявність у підрядній 

організації незадоволених претензій чи рекламацій постачальникам щодо 

«недовантажу» матеріалів, а також факти підписування комерційних актів та 

актів прийомки матеріалів одними особами протягом певного часу.  

2. Розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом 

завищення в актах прийомки фактичних обсягів виконаних робіт полягає в 

тому, що в актах приймання відповідних об'єктів будівництва, підробляються 

найменування виконаних робіт та їх обсяги.  

3. Розкрадання грошових коштів фіктивних або виконаних у меншому 

обсязі робіт є невідповідність записів у журналах обліку виконаних робіт і 

записів щодо видів та обсягів робіт, відображених у нарядах на виконання 

робіт.  

4. Розкрадання грошових коштів, здійснених шляхом завищення розцінок 

або відображення в нарядах ручного способу виконання робіт при фактичному 

здійсненні робіт механізованим способом. 

5. Розкраданню матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом 

завищення витрат будівельних матеріалів у виробництві передує створення 

необлікованих лишків будівельних матеріалів [1, с.243].  

Розкрадання в будівельних організаціях в більшості здійснюється шляхом 

внесення невідповідних та неправдивих відомостей у відповідні документи 

організації. Такими документами можуть бути: договір постачання між 

підрядчиком та постачальником; комерційні акти та акти прийомки 

будівельних матеріалів; товарно-транспортні накладні та дорожні листи; 
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рапорти про роботу кранів та інших машин; журнал обліку вантажів, які 

надійшли від постачальників; довідка ф. № 3 про кошторисну вартість 

виконаних робіт та багато інших. Для виявлення розкрадань в будівельних 

організаціях потрібно провести огляд необхідних документів цих організацій з 

метою вивчення законності та повноти проведених операцій, змісту та 

наявності обовязкових реквізитів та виявлення ознак підроблення. 

До легких способів виявлення злочинів можна віднести наявність в 

облікових документах наступних відомостей: 

а) протиріччя в змісті окремого документу; 

б) протиріччя між даними кількох взаємопов'язаних документів; 

в) відхилення облікових даних [3,c.337].  

В будівельній продукції питома вага матеріалів більше 50%, а через 

неналагоджену систему обліку і контролю, матеріаломісткість будівельно-

монтажних робіт перевищує світові стандарти [2, c.46].  

Особливої уваги потребують будівельні матеріали відкритого зберігання 

(пісок, цегла, камінь тощо), адже найчастіше виявляються факти розкрадання 

саме цих запасів на будівництві, а за статистикою близько 90% нестач та 

розкрадань виявляють під час інвентаризації.  

Саме з цих причин, в будівельних організаціях потрібно здійснювати 

постійний контроль за кількістю витрачених будівельних матеріалів. Контроль 

забезпечується за рахунок  інвентаризації наприкінці останнього робочого дня 

звітного місяця як суму залишку запасів на початок періоду та кількості запасів, 

що надійшли протягом місяця, за мінусом реалізованих запасів протягом місяця 

та їх залишку на кінець періоду. Отже необхідно використовувати інвентарний 

метод обліку списання матеріалів як спосіб виявлення розкрадання майна 

будівельних організацій. 

Найбільш дієвими способами по захисту будівельних організацій від 

розкрадань є щомісячна інвентаризація та постійний контроль за 

документацією на організації, який не є можливий без компетентного експерта-

бухгалтера, що має значний досвід роботи та докорінно вивчив особливості 

проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва та реалізації 

товарів, продукції, робіт та послуг в різних установах та можливі зловживання 

у відповідній сфері.  

Отже, способи виявлення злочинів в будівельних організаціях 

потребують уточнення, перегляду та покращання їх застосування, враховуючи 

всі можливості їх скоєння.  
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ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ І КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

У ПРОЦЕСІ ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ 

 

 

Тіньова економіка – господарська діяльність, яка розвивається поза 

державним обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній 

статистиці. Господарюючі суб’єкти, що здійснюють свою діяльність у “тіні” – 

не перерозподіляють власних доходів до бюджетів та державних цільових 

фондів, а також не сплачують податків, збільшуючи власні прибутки [1]. 

Ефективна протидія тінізації вітчизняного фондового ринку можлива 

лише за умови належно організованої спільної діяльності різних державних і 

недержавних органів, яка здійснюється з вказаною метою. У науковій 

літературі науці під взаємодією традиційно розуміють узгоджену діяльність 

відповідних органів та посадових осіб у процесі розкриття та розслідування 

злочинів, спрямовану на досягнення спільної мети з найменшими витратами 

сил, засобів і часу. 

Як справедливо зазначає Г.А. Матусовський [2, с. 52], нині значна увага 

приділяється лише питанням взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими 

підрозділами правоохоронних органів. У реальну ж систему взаємодії, що 

здійснюється у практичній діяльності щодо розслідування економічних 

злочинів, входять також органи Національного банку України, Міністерства 

фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної 

фінансової інспекції України та інші, а також експерти, фахівці і консультанти 

відповідних галузей знань, аудитори, представники підприємств, установ і 

організацій. Останнім часом в науковій літературі проблеми взаємодії як 

слідчого, так і правоохоронних органів з відповідними контролюючими 

органами в процесі виявлення і розслідування економічних злочинів є 

предметом наукових досліджень багатьох вчених, зокрема: Г.А. Матусовський, 

А.Л. Дудніков, О.П. Бущан, В.З. Багинський, Є.В. Городиський та ін. Але 

вказані проблеми є ще не до кінця вирішеними. 

Слід підкреслити, що організація належної взаємодії правоохоронних і 

контролюючих органів стосовно мінімізації тінізації фондового ринку, вимагає 

різних заходів: 

 створення відповідної законодавчої бази з метою усунення існуючих 
прогалин; 
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 здійснення заходів управлінського характеру з метою оптимізації 
роботи органів – суб’єктів взаємодії, координації їх діяльності; розробки і 

впровадження методичних рекомендацій з питань взаємодії тощо. 

Розглянемо основні особливості процесу взаємодії правоохоронних і 

контролюючих органів в процесі протидії тінізації фондового ринку. 

Специфіка взаємодії працівників правоохоронних органів з 

контролюючими органами при виявленні і розслідуванні економічних злочинів 

залежить від низки обставин. Форми такої взаємодії можна класифікувати за 

кількома підставами. 

1. У залежності від стадії кримінального судочинства можна виділяти 
взаємодію: 

а) на стадії перевірки заяв, повідомлень та іншої інформації про злочин; 

б) під час досудового розслідування. 

2. У залежності від нормативно-правової регламентації можна вести мову 

про форми взаємодії: 

а) офіційні процесуальні – передбачені Кримінальним процесуальним 

кодексом України; 

б) офіційні непроцесуальні – передбачені іншими законами і 

підзаконними нормативно-правовими актами; 

в) неофіційні (консультації фахівців). 

3. Від часу взаємодії: 
а) взаємодія при виявленні ознак злочину контролюючим органом; 

б) взаємодія під час призначення ревізії (перевірки) правоохоронним 

органом; 

в) взаємодія під час проведення ревізії; 

г) взаємодія під час оцінки її результатів [3, с. 44]. 

Найбільш ефективними і розповсюдженими в практиці є такі загальні 

форми взаємодії правоохоронних і контролюючих органів: 

 обмін інформацією про різного роду порушення на фондовому ринку; 

 непроцесуальна консультативна допомога працівників контролюючих 
органів оперативним працівникам, слідчим з питань, що потребують 

спеціальних знань; 

 ревізія з ініціативи правоохоронного органу; 

 допит працівників контролюючих органів в якості свідків у 

кримінальному провадженні з питань, що потребують спеціальних знань; 

 залучення працівників контролюючих органів до участі в проведенні 
окремих слідчих дій як спеціалістів. 
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КРИМІНАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ЯК 

НАСЛІДОК НЕНАЛЕЖНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

 

Аналіз законодавчої бази та аналітичні матеріали фінансової літератури 

свідчить, що комерційні банки у своїй діяльності керуються виключно 

міркуваннями максимізації прибутку, причому від швидкодохідних 

спекулятивних операцій, у тому числі на фінансових ринках. Цілком очевидно, 

що характерна для вітчизняних комерційних банків приватна або вузькогрупова 

форма власності фактично виключає їх орієнтацію на загальнонаціональні 

інтереси. Навіть самий ретельний державний нагляд та контроль не зможуть 

забезпечити загальносоціальну орієнтацію комерційних банків, особливо якщо 

враховувати занадто низький рівень підприємницької культури в державі [1, с. 

248]. 

Такий стан справ досить вміло використовують на свою користь шахраї, 

що діють у банківській сфері. 

Офіційної статистики по діяльності шахраїв в Україні на сьогоднішній 

день не існує. Якщо банки і проводять роботу щодо моніторингу шахрайських 

операцій, то ця інформація є виключно конфіденційною та не підлягає 

оприлюдненню. 

Одним із наслідків цього процесу є криміналізація банківської сфери, що 

викликає необхідність законодавчо посилити кримінальну відповідальність за 

вчинення кримінальних правопорушень у даній галузі. 

З використанням банківських установ вчиняються такі “традиційні” 

злочини, як конвертація безготівкових коштів у готівку, шахрайство, 

фальшивомонетництво, фіктивне підприємництво тощо. 

Серед методів та цілей вчинення таких зазіхань можна виділити: 

корисливі (присвоєння грошових коштів і майна), політичні (шпигунство; дії, 

що спрямовані на підрив фінансової і грошово-кредитної політики, валютної 

системи країни), дослідницький інтерес, хуліганські спонукання і 

бешкетництво, помста тощо [2, с. 67]. 

Безперечно, що існує цілий ряд об’єктивних та суб’єктивних причин, що 

сприяють вчиненню злочинів із використанням банківських установ. 

Запобігання ж злочинів у банківській сфері неможливо без встановлення 

причин та умов, що сприяють їх вчиненню чи приховуванню. До них можна 

віднести: а) відсутність належного контролю за доступом працівників банку, 
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що не мають відповідних повноважень, до управління комп’ютера який 

використовується в банку як автономно, так і в якості віддаленої робочої 

станції банківської комп’ютерної мережі для дистанційної передачі даних 

первинних бухгалтерських документів у процесі здійснення фінансових 

операцій; б) халатність працівників банку при виконанні вимог по 

використанню засобів обчислювальної техніки, що дозволяє зловмиснику 

вільно їх використовувати в якості знаряддя вчинення злочину; в) неналежний 

рівень прикладного програмного забезпечення банківських комп’ютерних 

мереж, що не має контрольного захисту та забезпечує перевірку відповідності і 

правильності інформації, яка вводиться; г) недосконалість парольного захисту 

(або недостатній ступінь захищеності) від несанкціонованого доступу 

інформаційним ресурсам банку, що не забезпечує достовірну ідентифікацію й 

аутентифікацію користувача; д) відсутність посадової особи, відповідального за 

режим конфіденційності банківської інформації і її безпеки в частині захисти 

від несанкціонованого доступу; е) відсутність чіткої системи допуску по 

категоріях персоналу до документації суворої фінансової звітності, у тому числі 

, що знаходиться у машинній формі; ж) відсутність угод (контрактів) із 

працівниками банку з питань нерозголошення комерційної і службової 

таємниці [3, с. 14]. 

Банківську сферу уражають також й інші види зловживань. До них можна 

віднести: фіктивні кредити; незабезпечені позики підприємствам, у яких 

керівники і службовці банку мають фінансову зацікавленість; позики під 

неадекватне, що не має ліквідності (або ж має обмежену ліквідність) 

забезпечення; заниження сум грошових зборів, позичкових відсотків, знижок і 

завищення сум виплати відсотків; заниження кредитових і завищення 

дебетових проводок по контрольному рахунку в загальній бухгалтерській книзі; 

продовження терміну платежу і збільшення розмірів комісій без відома 

клієнтів; незаконне присвоєння облікових векселів; незаконне присвоєння 

платежів по векселях; використання в корисливих цілях векселів, на яких 

боржник зазначає бланковий індосамент і залишає для пролонгації терміну 

погашення кредиту; використання необізнаності позичальника, який вже 

сплатив частину суми векселя, для спонукання його до повної оплати векселя; 

незаконне присвоєння чекових сум, залишених боржником для оплати векселів 

після закінчення їхнього терміну; підміна векселів, підписаних неспроможними 

векселедавцями, на наявні векселя посадових осіб. 

Сфера банківської діяльності пов’язана з концентрацією значних 

матеріальних цінностей і фінансових механізмів, що впливають на 

господарську діяльність підприємств, регіонів і цілих галузей економіки країни. 

Сучасна вітчизняна банківська діяльність не просто є привабливою для 

кримінального середовища – вона перетворилася в сферу стійкої злочинної 

діяльності та підвищеної терпимості до злочинів. 

З метою запобігання злочинам, що вчиняються в банківській сфері 

необхідне подальше збільшення жорсткості вимог до прискореної капіталізації 

кредитно-банківських установ, збільшенню створюваних ними резервів під 
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можливі збитки по позичках, навіть якщо це приведе до злиття та ліквідації 

слабких, безперспективних банків. 

Злиття та ліквідація збанкрутілих банків дозволить створити більш 

потужні і надійні банківські структури та провести оздоровлення “хворих” 

банків. Але потрібно враховувати, що це досить складна процедура. Керівники і 

власники банків неохоче йдуть на злиття та ліквідацію, не бажаючи втрачати 

дохідні місця і можливість запозичення грошових коштів у підконтрольних їм 

кредитних установах. З іншого боку, в умовах кризового стану економіки 

знайдеться не багато бажаючих викуповувати “хворі” банки і брати на себе їх 

зобов’язання. Необхідно на законодавчому рівні вирішити питання щодо 

належного юридичного оформлення злиття та ліквідації, а проведення такої 

процедури – жорстко контролювати з боку держави [4, с. 22]. 

Подальший розвиток вітчизняної банківської сфери неможливо 

представити без створення адекватної системи валютного регулювання та 

валютного контролю. Значна частина розрахунків по поставках між 

підприємствами, які контролюються організованими злочинними групами, 

здійснюється “чорною” не врахованою державними органами, валютною 

готівкою. При цьому вартість контрактів істотно занижується і для 

оподатковування зазначаються незначні суми. Україна стала державою, де 

відмивають “брудні” кошти, що надходять до неї з усіх куточків світу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

Від самого початку незалежності й перехідного періоду Україна 

зіткнулася з проблемою тіньової економіки – не контрольованого суспільством 

виробництва, розподілу, обміну й споживання товарно-матеріальних цінностей 

і послуг, тобто приховуваних від органів державного управління й 
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громадськості соціально-економічних відносин між окремими громадянами та 

соціальними групами. 

У сучасному світі з проблемою тінізації економічних процесів ведуть 

боротьбу майже всі країни. Обсяги тіньового сектору в економічно розвинених 

країнах світу тримаються на рівні, що не має суттєвого впливу на соціально-

економічні процеси у суспільстві (5-12 % ВВП). При розмірах тіньового 

сектору у 30 % ВВП настає критична межа, перевищення якої свідчить про 

функціонування у країні відтворювальної системи тіньових економічних 

відносин. 

За твердженням експертів МВФ, питома вага тіньової економіки 

підвищується на ранніх етапах переходу до ринку, однак потім починає 

знижуватися з прогресом реформ та скороченням корупції в органах державної 

влади. Хоч мають місце й інші приклади. Так, у Білорусі та Узбекистані, де 

питома вага тіньового сектору відповідно становить 19,3 % і 6,5 % ВВП, 

ринкові реформи здійснювалися повільно, проте завдяки державному 

втручанню, запровадженим обмеженням і санкціям фактично вдалося 

локалізувати зростання тіньової економіки. 

Серед країн Центральної та Східної Європи, а також на пострадянському 

просторі за масштабами тіньового сектору Україна, на жаль, і далі утримує 

одну із лідируючих позицій. Оцінки масштабів тіньової економіки в Україні 

коливаються у межах від 40 до 60 % ВВП залежно від методу оцінки 

(наприклад, на основі попиту на гроші чи споживання електроенергії). Для 

порівняння: обсяги тіньової економіки у Словацькій Республіці, Польщі, 

Чеській Республіці та Естонії оцінюються на рівні 5-13 % ВВП, у Казахстані – 

34 %, Латвії – 35 %, Болгарії – 36 %, Росії – 42 %. 

На думку більшості експертів з цієї проблеми, найвищими темпами 

тіньова економіка в Україні розвивалася у 1994-1998 роках, коли її обсяги 

сягали 65 % офіційного ВВП. На той час тіньовий сектор охопив більшу 

частину промислового виробництва, особливо паливно-енергетичного 

комплексу, сільського господарства, приватизації. Характерною ознакою цього 

періоду був підвищений попит на готівку поза банками, темпи зростання якої 

майже удвічі перевищували темпи зростання депозитних внесків у банківській 

системі. Великого поширення набули “неофіційні” готівкові розрахунки за 

різноманітні “послуги” (за встановлення телефонних ліній, реєстрацію 

підприємств, перевірку санітарної, пожежної, податкової інспекцій тощо) [1, с. 

38-39]. 

Останнім часом, за даними Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України, уряду вдалося знизити процес тінізації 

економіки на 5-8 %. Проте питома вага тіньового сектору економіки в Україні й 

далі залишається досить високою. 

Нині реалії соціально-економічних перетворень в Україні, формування 

приватного сектора економіки, зміни в економічних відносинах надають 

можливість стверджувати про зростання нових видів злочинної діяльності – 

професійну злочинність та її схрещення з владними структурами, що 

здійснюють контроль за діяльністю господарюючих суб’єктів. 
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На нашу думку, в Україні існує дві економіки – офіційна (легальна) і не 

офіційна (тіньова). Тіньова складова економічної системи держави перейшла 

допустиму межу. Вона як за розміром, так і своїми можливостями здійснює 

значний вплив на всі сфери життя в державі, суспільстві, в тому числі й 

політичну. 

“Тіньова економіка” стала небезпечним фактором для прогресивного 

економічного і політичного розвитку України. Ця небезпечність посилюється 

тим, що у сфері “тіньової економіки” переважає, так звана кримінальна 

складова. За оцінками Національного банку України поза контролем банків 

знаходиться в обігу 4,8 млрд. гривень, що складає майже половину грошової 

маси. Це один з показників “тінізації” економіки України. Гроші, які 

знаходяться в обігу поза банками, обслуговують товарообіг, що не 

оподатковується, тобто тіньову економіку. 

За підрахунками фахівців, до 50 % фінансового капіталу в Україні має 

“тіньове” походження, а неофіційний внутрішній валютний обіг (поза банками) 

становить близько 10 млрд. доларів США. Розвиток “тіньової” економіки є 

надзвичайно складною та великомасштабною проблемою перехідного періоду. 

Ця проблема пов’язана з економічною і соціальною безпекою України і 

потребує як економічного, так і соціального державного регулювання. 

Серед основних чинників і умов, які визначають надзвичайне зростання 

обсягів “тіньової економіки” на сучасному етапі розвитку держави, можна 

назвати: соціально-економічна криза в країні; непослідовність економічних і 

соціальних реформ; неврегульованість суспільно-економічних відносин; 

недосконалість фіскальної політики держави; відсутність стабільного 

законодавства, яке регламентує економічну діяльність; серйозні прогалини в 

чинному законодавстві; небезпечний рівень корумпованості державних 

службовців; бартеризація взаєморозрахунків між суб’єктами господарювання 

тощо [2, с. 57]. 

Домінуючими сегментами сучасної тіньової економіки та основними 

механізмами одержання тіньових доходів стали: нелегальний експорт капіталів; 

одержання тіньових доходів шляхом прихованого вилучення з обігу різниці між 

офіційними і реальними цінами на товари й послуги; корупція; нелегальні 

валютні та зовнішньоекономічні операції (контрабанда); випуск і реалізація 

необлікованої продукції та надання необлікованих послуг; кримінальний 

промисел (вимагання, наркобізнес, проституція, розкрадання і грабежі); 

фінансове шахрайство; незаконна приватизація державної власності; 

розкрадання на державних, акціонерних і колективних підприємствах. 

Економічна злочинність має високий ступінь соціальної небезпеки, що 

визначається негативними тенденціями, які властиві економічній злочинності 

на сучасному етапі. До їх числа необхідно віднести: високий ступінь її 

поширеності (більшість вчинених у країні злочинів є економічними); високий 

ступінь шкоди, яка спричиняється економічною злочинністю (збитки від неї 

зачасту не піддаються обчисленню); ступінь її латентності чи не найвищий у 

порівнянні з іншими видами злочинності (тіньовий сектор економіки, за 

деякими оцінками, перевищує легальний); високий рівень рецидиву і 
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професійної злочинності, значний відсоток жіночої злочинності і злочинності 

високоосвічених суб’єктів; корупційний характер економічної злочинності; 

транснаціональний, міжнародний характер найбільш небезпечних різновидів 

економічної злочинності; високий ступінь функціонування організованої 

економічної злочинності тощо. 

Саме високій рівень організації вчинення злочинів є найбільш 

небезпечним чинником, який характеризує сучасну економічну злочинність. 

Чітка організація, стійкі зв’язки членів угруповання – це саме ті елементи, які 

дозволяють вчиняти з найбільшою ефективністю економічні злочини, 

створюючи при цьому складні та заплутані схеми. Тому організована 

злочинність представляє найбільший інтерес при розробці методик 

попередження економічної злочинності [3, с. 46]. 

Насамкінець підкреслимо, що світова практика засвідчує – обсяги 

тіньової економіки країни є своєрідним індикатором її дієздатності: чим 

слабкіша держава, тим більші масштаби тінізації. А отже конкретні дії з 

детінізації мають містити заходи не лише з оздоровлення економіки, а й зі 

зміцнення дієздатності держави. 
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БОРОТЬБА З КОНТРАБАНДОЮ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ 

НАПРЯМОК ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

 

Питання боротьби із злочинністю в сфері економічної діяльності є 

актуальними хоча б тому, що вони відбивають доволі хиткий стан вітчизняної 

економіки, що у свою чергу створює потенційну загрозу не лише становленню 

ринкової економіки, але й подальшому її розвитку. 

Як стверджують експерти з питань боротьби із злочинністю у сфері 

економіки, останніми роками динамічно зростала питома вага злочинів даного 

спрямування. Однією з найбільш криміналізованих є сфера 

зовнішньоекономічної діяльності. 
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Так, досить розповсюдженого характеру набули факти здійснення 

експортного постачання з території України високоліквідної продукції на 

адресу закордонних компаній, при цьому частина валютних коштів 

експортерам продукції не повертається і незаконно зберігається на рахунках 

закордонних банків. Валютні кошти з офшорних юрисдикцій, як правило, не 

надходять з тих контрактів, які укладено за попередньою домовленістю між 

вітчизняними експортерами та закордонними компаніями. 

Окрім цього, існує безліч інших способів вчинення злочинів у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Це є економічним підґрунтям для існування 

корупції та хабарництва у даній галузі правовідносин. У той же час, корупція та 

хабарництво у сфері зовнішньоекономічної діяльності нерозривно пов’язані з 

таким злочинним явищем як контрабанда [1, с. 68]. 

Боротьба з контрабандою має загальнодержавне значення. Цей процес 

тісно співвідноситься із питаннями забезпечення економічної та національної 

безпеки України, бо контрабандні операції завдають серйозної шкоди 

економічним інтересам країни, вітчизняному товаровиробнику, а також є одним 

із видів тіньової економіки. 

Після проголошення курсу стосовно активізації заходів направлених на 

боротьбу з корупцією та хабарництвом, дані напрями боротьби є 

пріоритетними. Такі заходи неодмінно будуть сприяти зменшенню кількості 

контрабандних операцій. 

Загалом, контрабанда – незаконне переміщення через митний кордон 

держави товарів, валюти, цінностей та інших предметів [2, с. 319] . 

Разом з тим, сучасна контрабанда настільки широко поширена та добре 

організована, що являє собою серйозну загрозу як для вітчизняної економіки, 

так і для національної безпеки країни, тому що до державної скарбниці не 

доходять мільярди гривень прибутку тих компаній, які діють поза межами 

правового поля. 

Обсяги контрабандного переміщення товарів можна визначити, 

проаналізувавши різницю між всесвітнім експортом та імпортом, так як 

більшість “зниклих” товарів продано саме контрабандними шляхами. 

Наявність чорного ринку також означає зменшення прибутку і для 

“серйозних” компаній, які працюють легально, що у свою чергу служить 

економічною основою існування організованих злочинних груп. Контрабанда 

стала найбільш переконливим аргументом проти політики урядів країн світу, 

які хочуть скоротити споживання за допомогою збільшення оподатковування 

імпортованого товару. 

Контрабанда у значних масштабах означає наявність кримінальних 

організацій і досить розвиненої системи поширення контрабандних товарів на 

місцевому рівні, а також незабезпечення належного контролю міжнародних 

пересувань безмитних товарів. Міжнародні аспекти великомасштабної 

контрабанди очевидні – вона охоплює міжнародні марки, що випускаються 

транснаціональними компаніями і поширюються кримінальними організаціями, 

які діють у всіх частинах світу і можуть у великих кількостях безмитно 

купувати товари, що до цього “зникли” при міжнародних перевезеннях.  
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Найпростіший спосіб безмитної купівлі товарів – це його купівля при 

“транзиті”. Транзит – це система пільг, що сприяє розвитку торгівлі. Її зміст 

полягає в тимчасовому припиненні дії звичайних митних зборів, акцизу та 

податку на додану вартість на продукцію, що надходить та призначена для 

третьої країни при транспортуванні через певну митну зону. 

Шахрайські операції зазвичай містять у собі перекуповування товару 

кількома покупцями між первинним придбанням товару і його “зникненням” із 

легального обігу. Основне завдання шахрая полягає в тому, щоб його не 

виявили. Механізм, що використовується для ускладнення пошуку, полягає в 

організації проходження товару через численну кількість власників за короткий 

проміжок часу. Мета полягає в тому, щоб: 

 кінцевого власника було неможливо виявити; 

 зробити зв’язок між послідовними власниками якомога менше 

помітним. 

Сьогодення вимагає активізації процесу боротьби з контрабандою 

товарів. Проте, щоб досягти позитивних результатів на даному напряму 

необхідно діяти на міжнародному рівні та вживати заходів по спрощенню 

торгових маршрутів. Міжнародне транспортування товарів повинно 

здійснюватися під суворим контролем державних органів, щоб уникнути 

нинішньої ситуації, у якій третина щорічного глобального експорту стає 

контрабандою [3, с. 72]. 

І хоча відповідні організаційно-правові заходи на державному рівні 

систематично приймаються, проте в цілому ситуація в країні вимагає бажати 

кращого. І в першу чергу, це є свідченням браку досвідчених фахівців та 

належного фінансування галузі. 
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Тіньова економіка – це результат порушення рівноваги між суб’єктами 

держави з приводу створення і розподілу продукту, що відбулося внаслідок 

дерегуляції економіки і порушення на цій основі балансу інтересів, а також 
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внаслідок недостатності чи недосконалості засобів ефективного контролю за 

дотриманням чинного законодавства [1, с. 235]. 

Сучасне становище економіки нашої країни потребує значних зусиль 

щодо виводу економіки з тіні, так як Україна є країною з критичним рівнем 

тіньової економіки та корупції. Згідно з розрахунками професора Фрідріха 

Шнайдера з Лінцського університету та його колег з Дрезденського 

університету та Світового банку, які вони робили для 162 країн світу, частка 

тіньової економіки в українському ВВП є найвищою в Європі – на рівні 65 % 

від офіційного показника ВВП. Рівень тіньового сектору в нашій державі є 

дуже високим, а це загрожує економічній безпеці держави. Так, наслідками 

такої тінізації економіки є деформація податкової і бюджетної сфери, 

неспроможність держави належним чином виконувати соціальні функції, 

погіршення інвестиційного клімату в країні та відсутність доступу до 

міжнародного ринку капіталів, що є важливим для поліпшення економічної 

ситуації в країні [2]. 

Найважливішими індикаторами економічного стану країни є 

макроекономічні показники. Вплив тіньової економіки на макроекономічні 

показники проявляється, насамперед, у зростанні помилок макроекономічного 

регулювання. Вони пов’язані, як правило, з неспроможністю держави отримати 

достовірні дані про масштаби, структуру і динаміку прихованої частини 

продуктивної діяльності в легальному і нелегальному секторі. 

Основними причинами тінізації економіки в Україні є: 

− неефективна економічна політика, низька якість державних 

економічних програм і результативність економічної діяльності у всіх сферах і 

галузях економіки; недосконалість, неповнота, нестабільність, неузгодженість 

законодавчої бази; 

− втрата довіри до економічних програм, державної економічної 

політики, до державних структур влади і бажання діяти виходячи з особистих 

інтересів за умов неможливості одержання доходів законними методами; 

− недосконала податкова політика; недосконалість, неповнота, 

нестабільність законів про оподатковування; високе загальне податкове 

навантаження, у тому числі на фонд оплати праці, що веде до багаторазового 

зменшення офіційної заробітної плати і здійснення доплат готівкою; 

− низький рівень офіційної заробітної плати у державному секторі 
економіки, у державних установах та організаціях, пенсій, інших соціальних 

виплат; високий, щодо офіційних доходів, рівень цін на споживчі товари і 

послуги; 

− низький рівень життя і соціальної захищеності абсолютної більшості 
населення; 

− політична нестабільність у державі; 

− незадовільна діяльність усіх структур влади щодо забезпечення 

виконання законів, низька ділова кваліфікація і некомпетентність значної 

частини їх працівників; 

− високий рівень корупції; 



64 

 

− відсутність значних капіталів, необхідних для реалізації 

підприємницьких інтересів за умов реформування економічних відносин; 

− відсутність інвестиційних альтернатив для тіньових капіталів; 

− відсутність ефективного контролю за економічною діяльністю; 

− утворення кримінальних структур, зрощування із суб’єктами 

підприємницької діяльності, переростання в організовані злочинні угруповання 

і їх легалізація в суспільно-політичному житті; транснаціоналізація 

злочинності, створення міжнародних кримінально-економічних і 

адміністративно-економічних груп; 

− правова незахищеність громадян і суб’єктів підприємницької 

діяльності від організованих злочинних угруповань і протиправних дій з боку 

корумпованих державних чиновників; 

− значний ступінь деформації суспільної та особистої моралі; втрата 
історичних традицій, моральних і етичних норм, що лежать в основі поваги до 

приватної власності і підприємницької діяльності; слабкі внутрішні обмеження 

щодо протиправної діяльності [1, с. 252]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку нашої країни одним з пріоритетних 

напрямів політики є детінізація економіки. Стратегічними пріоритетами 

детінізації економіки України на сучасному етапі є: 

− стимулювання інвестиційних процесів; 

− вдосконалення монетарної політики; 

− створення сприятливих умов для розвитку підприємництва; 

− значне зниження і вирівнювання податкового навантаження, 

спрощення податкової системи, посилення податкового контролю за рівнем 

витрат виробництва, мінімізація витрат виконання й адміністрування 

податкового законодавства; 

− створення ефективної системи управління державним сектором 

економіки; 

− посилення державного контролю за використанням бюджетних коштів, 
кредитних ресурсів та іноземних інвестицій; протидія легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом тощо. 

Також важливим стратегічним пріоритетом детінізації економіки є 

посилення боротьби з корупцією. Для підвищення якості боротьби з корупцією 

необхідно: продовжити розбудову судової влади, вжити заходів щодо 

підвищення незалежності судів; керівникам міністерств та відомств всебічно 

проаналізувати стан боротьби з корупцією та на підставі цього аналізу внести 

необхідні зміни в їх повсякденну діяльність щодо створення максимальної 

прозорості рішень; розглянути проблему ефективності діяльності низки 

державних установ, які покликані координувати боротьбу з корупцією; 

переглянути засади фінансового забезпечення діяльності правоохоронців та 

передбачити заходи щодо підвищення їх заробітної плати тощо. 

Ґрунтуючись на вищевикладеному, варто констатувати, що: 

− рівень тіньового сектору в Україні є дуже високим (понад 50 %), що 

негативно впливає на стан економічної безпеки країни; 
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− основними причинами тінізації економіки є: неефективна економічна 
та податкова політика, низький рівень життя і соціальної захищеності, 

політична нестабільність та високий рівень корупції; 

− для зниження тінізації доцільно: знизити податковий тиск; створити 
вигідні умови працювати легально; створити систему протидії легалізації 

доходів, які отримані злочинним шляхом; створити ліберальні умови в сфері 

легальної економіки [3, с. 412]. 

Отже, реалізація стратегії детінізації сектору вітчизняної економіки, 

дозволить покращити соціальний клімат у суспільстві, значно підвищити рівень 

доходів та соціального захисту громадян, залучити додаткові бюджетні 

надходження та поліпшити інвестиційний клімат для забезпечення 

економічного зростання економіки країни. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТОРГІВЛІ 

 

Одним з актуальних питань наукових досліджень у економіко-правовій 

сфері є дослідження обсягів тіньової економіки. Так, в Україні офіційно 

визнаний Міністерством економічного розвитку і торгівлі обсяг тінізації 

становить близько 45% ВВП, хоча за оцінками незалежних експертів фахівців 

приблизно 55% підприємств в Україні працюють у «тіні» [3, с.54–55]. Для 

порівняння: у Франції рівень тіньової економіки становить 14,9%, у Німеччині 

– 16,3%. А найбільш «впливовою» тіньова економіка в Європі представляється 

в Італії (21% ВВП), в Іспанії (19%), Португалії (19%) [2]. Існування такого 

обсягу тіньової економічної діяльності гальмує стабільний розвиток 

суспільства, і як результат приводить до зменшення надходжень до бюджету, 

скорочення інвестицій, посилення податкового тягаря у легальному секторі. 

Основними сферами, де тіньова економіка в нашій країні має найбільше 

поширення є: сільське господарство (48,7 % від валової доданої вартості 
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галузі), будівництво (35%), деревообробка (28%), сфера діяльності з 

нерухомістю (26%), роздрібна торгівля (19%), нафтопереробна промисловість 

(19%), оптова торгівля (13%) [7,c.26]. 

Суть феномена «тіньова економіка» науковці визначають по-різному. Так, 

в різних країнах використовують такі терміни: «неофіційна», «підпільна», 

«прихована», «неформальна», «підземна», «тіньова» [4,c.24]. Проте існує 

проблема єдиного підходу до визначення економічної сутності та складових 

цього явища. Враховуючи думки таких вітчизняних науковців, як Поповича 

В.М. [5], Предборського В.А. [6], які виділяють різні складові тіньової 

економіки, можна запропонувати розглянути таку категорію як «тіньова 

діяльність», яка більш ширша за «тіньову економіку», оскільки включає не 

лише етап виробництва, а будь-яку економічну діяльність.  

Доцільно визначити тіньову економічну діяльність (ТЕД) як економічну 

діяльність, що спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного 

законодавства. У сфері торгівлі її характерними рисами є: 

 така економічна діяльність, в процесі якої 

відбувається повне або часткове ухилення від сплати податків, зборів, 

штрафів та інших обов'язкових платежів шляхом порушення 

економічного, податкового, митного та іншого законодавства, 

регламентуючого господарчу діяльність суб'єктів підприємництва; 

 така економічна діяльність не прихована від 

державних органів, але з ряду причин не врахована і не оподаткована 

державою. До цієї частини відносяться всі види продажу споживчих 

товарів, які відбуваються за межами торговельних закладів (магазинів, 

ринків) []. 

Практика свідчить, що у роздрібній торгівлі найчастіше зустрічаються такі 

види ТЕД: реалізація через торгову мережу не облікованих у виробництві і 

торгівлі споживчих товарів з розрахунками готівкою; виплата заробітної плати 

працівникам готівкою або товарами без бухгалтерського обліку і 

оподаткування; використання готівкової виручки для здійснення оборотів без 

бухгалтерського обліку; збільшення цін на споживчі товари при імпорті з 

отриманням різниці на зарубіжних рахунках; необлікований оборот власних 

капіталів; приховування обсягів товарообігу при оформленні мінімальних 

патентів; безліцензійна торгівля товарами на здійснення якої потрібні ліцензії; 

умисне підвищення комерційних витрат з метою зменшення прибутку; 

накопичення дебіторсько-кредиторської заборгованості і їх списання як 

сумнівних і безнадійних; «човникові» експортно-імпортні операції; вивіз 

капіталів шляхом фіктивної закупівлі імпортних товарів; «затоварювання» 

показане у бухгалтерському обліку при фактичній реалізації за готівку та 

неможливості проведення якісних перевірок (інвентаризації) контролюючими 

органами; передача в оренду торгових залів, складських приміщень та 

технологічного обладнання на пільгових умовах за одноразову винагороду або 

постійну участь у прибутках; передача основних фондів по заниженій ціні до 

статутних фондів новостворюваних підприємств; приватизація у вигляді викупу 

за безцінь торгових об'єктів і технічних засобів; заниження комерційних витрат 
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(витрат на електроенергію, воду, опалення, землю тощо) за рахунок їх 

перекладання на державні підприємства за одноразову винагороду або постійну 

участь у прибутках; недовіси, недоливи, недомір, недовкладання, обрахунки, 

порушення санітарно-епідемічних вимог, екологічних вимог; фіктивні товарні і 

фінансові операції з переводом безготівкових коштів у готівку [1, c.147]. 

З метою виявлення корисливих зловживань у торгівельній діяльності 

доцільно проаналізувати такі документи: документи інвентаризації 

(інвентаризаційні описи, порівняльна відомість, акт інвентаризації); розрахунки 

сум природних втрат; затверджені норми природних втрат; прибутково-

видаткові документи; звіти матеріальних осіб. Зокрема, в документах 

перевіряється правильність застосування норм природних втрат з урахуванням 

періоду року, терміну та умов зберігання товарів, а також правильність 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку міжінвентаризаційних 

різниць. Крім того, доцільно застосовувати методи контрольного зіставлення 

залишків товарів та відновлення кількісного обліку. При наявності підстав 

призначається ревізія за ініціативою органів внутрішніх справ. 

Виходячи з наведеного вище, з метою запобігання зростанню обсягів 

тіньової економічної діяльності, попередження та виявлення корисливих 

зловживань у торговій діяльності, доцільно створити окремий державний орган, 

який би взаємодіяв з всіма державними структурами та іншими, як державними 

так і зарубіжними органами. Даний орган повинен виконувати функції: 

акумулювання, аналізу та прогнозування, упередження, розслідування та 

притягнення до відповідальності винних осіб, врахувавши та передбачивши 

необхідність широких прав, створення та впровадження електронної бази 

даних, яка б містила в собі різносторонню інформацію про недобросовісних 

платників податків фінансово-господарської діяльності підприємств і фізичних 

осіб з наступним обміном, між зацікавленими державними органами, сумнівних 

операцій. Діяльність цього держаного органу повинна базуватися на таких 

принципах: прийняття для бізнесу змін правових та господарських умов; 

формування нового відношення до вітчизняних підприємців; зміцнення довіри 

до влади; встановлення контролю за діяльністю господарюючих суб'єктів. 
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ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПОДАТКОВІ ПРОЦЕСИ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Податкова політика являється одним із основних форм впливу держави на 

економічні процеси у державі. Через рівень оподаткування, порядок 

обчислення податків, податкових пільг і обмежень держава, з одного боку, 

визначає величину доходів державного бюджету, з іншого боку спрямовує 

ділову активність суб’єктів господарювання і громадян у відповідності із 

встановленими пріоритетами та завданнями соціально-економічного розвитку 

країни [4,c.265].  

В інтересах держави, забезпечити прозорість податкових відносин на її 

території, створити такі умови, щоб «тінізація» податкової сфери суперечила 

інтересам суб’єктів господарювання та громадян. Конституція України 

визначає, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і 

розмірах, встановлених законом [1]. 

Слід зауважити, що податкові злочини мають дуже високій ступінь 

суспільної небезпеки. Злочинність в сфері оподаткування виділяється високим 

рівнем професіоналізму, високою оплатою учасників злочинних груп, 

поєднанням легальної діяльності з нелегальною. Досконала технічна 

оснащеність злочинних елементів та участь в злочинних угрупованнях 

корумпованих представників правоохоронних органів та різних рівнів влади ще 

більше ускладнює можливість успішного протистояння податкових органів 

злочинним посяганням. Більше того, питання приховування податкових 

правопорушень тісно пов’язано із веденням бухгалтерського обліку на 

підприємстві, який, зокрема базується на принципі безперервності, тобто при 

виявленні правопорушень необхідно особливо приділяти увагу порядковості 

складання звітності, тощо [3]. 

Зазначимо, що відповідно до чинного законодавства, податковим 

правопорушенням є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників 

податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб 
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контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного 

виконання вимог, встановлених Податковим кодексом України та іншим 

законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи [2]. 

Існують декілька способів уникнення від сплати податків. Зокрема, це 

використання податкових пільг і податкових лазівок. Щодо правопорушень та 

зловживань у цій сфері, то вони або навмисно створюються - закладаються у 

проекти податкових законів розробниками, які лобіюють інтереси окремих 

платників та їх груп, чи вносяться під час голосування за дані законопроекти 

членами парламенту, - або виникають внаслідок недосконалості податкового 

законодавства, передусім недостатньої регламентації процедурних питань. І 

той, і інший спосіб уникнення податків характерний для України, але найбільш 

розповсюдженим способом уникнення оподаткування для України є, без 

сумніву, пільги.  

Найбільші можливості для уникнення податків в Україні виникають у 

зв'язку з використанням таких пільг, як перенесення балансових збитків на 

наступні податкові періоди, звільнення процентів по вкладах від 

оподаткування, стягнення ПДВ за нульовою ставкою, застосування ліберальних 

правил списання безнадійних боргів, вкладання коштів у благодійну діяльність 

тощо. 

Якщо з уникненням від сплати податків можна боротись шляхом 

зменшення податкових пільг і лазівок, то проблема ухилення від оподаткування 

є найбільш гострою. Існує декілька методів ухилення, зокрема: 

- нелегальна діяльність з виробництва товарів та надання послуг, або 

іншими словами «тіньова економіка», яка передбачає повну несплату всіх 

податків і зборів і може провадитись у таких формах: заняття підприємницькою 

діяльністю без відповідної державної реєстрації, імітація зупинення діяльності 

підприємства, здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню без відповідної 

ліцензії, нелегальне виробництво товарів і надання послуг у межах легальної 

діяльності та ін.; 

- приховування об'єктів оподаткування в межах легальної діяльності 

передбачає: неподання податкових декларацій, або подання їх з 

перекручуванням; приховування виручки; заниження сум фактично виплаченої 

заробітної плати; завищення валових витрат тощо; 

- фальсифікація обліку, як метод ухилення, передбачає ведення 

податкового обліку з порушенням чинного законодавства, наприклад, 

відображення підприємцем своїх особистих витрат як загальних витрат 

підприємства; не відображення у податковому обліку деяких операцій, 

наприклад, товари продаються фактично, але продовжують обліковуватись на 

складах продавця і навпаки; 

- маскування дійсних ситуацій іншими фіктивними юридичними 

ситуаціями може здійснюватись шляхом створення фіктивних фірм; 

оформлення операцій з продажу як дарунок; оформлення оплати праці як участі 

у прибутках або відносин позики тощо; 
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- неумисні правопорушення і помилки, які виникають внаслідок 

складності чинного законодавства, частої зміни податкових норм, необізнаності 

платників з причини недостатнього інформування та роз'яснення податковими 

органами і т. ін [4,c.278]. 

Для того щоб запобігти даним ухиленням, необхідно слідчим підрозділам 

правоохоронних органів проводити перевірку та аналіз облікових документів, 

розрахунків амортизаційних відрахувань та форм квартальної звітності. 

Таким чином, з огляду на актуальні проблемі норми українського 

законодавства, необхідно вживати заходів щодо зменшення «тінізації» 

податкової сфери, оскільки від податків залежить соціально-економічне 

забезпечення держави. Також необхідно зменшити податкове навантаження на 

суб’єктів господарської діяльності та стимулювати їх об’єктивно декларувати 

свої доходи. 
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ЧОРНА БУХГАЛТЕРІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇЇ ВЕДЕННЯ 

 

На даний час чорна бухгалтерія є дуже поширеною в нашій країні. Вона 

знайома й зрозуміла керівникам суб'єктів господарювання, бухгалтерам, 

фінансовим працівникам, економістам, представникам податкових органів, а 

також багатьом іншим фахівцям, які за родом своєї діяльності мають справу з 

економікою підприємств і організацій. 

Важливо знати що деякі працівники податкових органів вважають, що 

подвійний запис — це те ж саме, що і «подвійна» або «чорна» бухгалтерія. Так, 

наприклад, відомий рахівник Лука Пачолі ще у середньовіччя винайшов метод 

ухилення від сплати податків під назвою «подвійний запис» [4].  
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На сьогоднішній день у вітчизняних фахівців не спостерігається єдності 

думок щодо того, що ж слід включати в поняття «чорна бухгалтерія». Одні 

вважають, що до «чорної» бухгалтерії відноситься виключно заробітна плата «в 

конвертах», інші - що під цим терміном розуміється вся неврахована в 

офіційній бухгалтерії готівка, треті - що «чорна бухгалтерія» враховує не тільки 

гроші, але й інші невраховані в офіційної бухгалтерії активи і пасиви (товари, 

основні засоби, заборгованість, і т.п.), і т.д. Мета використання «чорної» 

бухгалтерії достатньо очевидна: приховування доходів від оподаткування. 

Причому, ховаються від оподаткування доходи не тільки підприємства, але і 

працюючих на ньому співробітників; найбільш яскраве тому підтвердження - 

широко розповсюджена практика виплати заробітної плати «в конвертах».  

Найбільш поширеними фінансово-економічними процесами «чорної» 

бухгалтерії є реалізація товарів (робіт, послуг) за готівку без відповідного 

відображення в регістрах бухгалтерського обліку, залучення позикових 

готівкових грошових коштів, отримання та зберігання неврахованих товарно-

матеріальних цінностей, використання неврахованих основних засобів. 

Облікові способи «чорної» бухгалтерії - це приховування виручки і прибутку 

від оподаткування, управління неврахованими в офіційній бухгалтерії 

фінансовими потоками (інакше кажучи, «чорним налом»), нарахування і 

виплата заробітної плати «в конвертах» тощо. 

Технологія ведення «чорної» бухгалтерії нагадує технологію офіційної 

(«білої») бухгалтерії. Проте дані «чорної» бухгалтерії призначені виключно для 

внутрішнього користування, і доступ до них мають далеко не всі співробітники 

підприємства. Зрозуміло, ні в яких офіційних облікових регістрах ці дані не 

відображаються, залишаючись постійно в тіні (власне, тому такий облік і 

називають «чорної» бухгалтерією). 

Потрібно також пам’ятати що дана діяльність є незаконною і всіма 

способами приховується. В основному таке завдання доручається працівнику 

який довго працює на підприємстві, є професіоналом своєї справи і якому 

керівництво підприємства може повністю довіряти.  

Але слід пам’ятати також і про відповідальність за проведення такої 

діяльності. У разі, якщо контролюючий орган самостійно визначає суму 

податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або 

від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на 

підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 

54.3 статті 54 Податкового кодексу України , тобто якщо відбулося заниження 

або завищення суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у 

податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це 

свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо на 

підставі цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового 

зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення 

від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або 

від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) тягне 

за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми 

http://ukrsprava.com/engine/go.php?url=aHR0cDovL2ludGVyYXZ0by5vcmcvZW5naW5lL2dvLnBocD91cmw9YUhSMGNEb3ZMMkpwYzJobGJIQXVjblV2Wld0dmJtOXRhV3RoTDIxcGEzSnZMMjlpYm1Gc2FXTm9hMkV2YVc1a1pYZ3VjR2h3
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1303#n1303
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1304#n1304
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1307#n1307
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1308#n1308
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1309#n1309
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визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного 

відшкодування [3]. 

У певних випадках податкові органи мають право застосувати до громадян 

і посадових осіб, винних у порушенні законодавства, санкції у вигляді 

адміністративного штрафу. А саме адміністративні штрафи накладаються: на 

керівників та інших посадових осіб, винних у заниженні сум податків і 

відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушеннями, неподанні 

звітів, декларацій та інших документів [2].  

Так, відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у 

встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, 

установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що 

займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи 

будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння 

призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових 

фондів коштів у значних розмірах карається штрафом від однієї тисячі до двох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

[1].  

Таким чином, «чорна бухгалтерія» хоч і є зручною для деяких 

підприємств, але її ведення є не законним і про це потрібно пам’ятати кожному 

керівнику, який збирається приховати свої доходи. 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, СПЕЦИФІКА 

 

Тема даної  дослідження є актуальною, адже саме сьогодні з 

підприємництвом держава пов'язує надію на швидкі позитивні структурні зміни 

в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення 

впровадження ринкових реформ. Як зазначено в прийнятому Верховною Радою 

Законі України від 22.03.2012:  «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні», воно розглядається як «провідна сила в 

подоланні негативних процесів в економіці та забезпеченні сталого 

позитивного розвитку суспільства, як одна із сфер забезпечення зайнятості 

населення, запобіганню безробіттю та створення нових робочих місць» [1]. 

Підприємства використовують здебільшого місцеві ресурси, міцніше прив'язані 

до місця свого розташування. Крім того вони є значним джерелом поповнення 

місцевих бюджетів, часто беруть участь у спонсоруванні місцевих програм, 

будучи зацікавленими в економічному розвитку території, на якій вони 

знаходяться. 

Законодавство України про підприємництво визначає загальні правові, 

економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності 

фізичними і юридичними особами на території України, гарантії свободи 

підприємництва та його державної підтримки. Звідси підприємницька 

діяльність — це діяльність ініціатив них, енергійних, творчих, кмітливих, 

цілеспрямованих, порядних людей, які реалізують важливі, складні, сміливі ідеї 

та рішення, беруть на себе ризик, пов ’язаний з реалізацією їх. Таким чином, 

підприємницька діяльність є поняттям багатогранним, що втілює у собі 

інтелектуальні здібності, потрібні в управлінні, менеджменті, бізнесі, 

комерційній діяльності, технології виробництва товарної продукції на рівні 

різних інститутів багатоукладної інфраструктури ринку.  

Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних 

формах на розсуд підприємця. Порядок створення, діяльності, реорганізації та 

ліквідації окремих організаційних форм підприємництва визначається 

відповідними законодавчими актами України. Якщо такий порядок 

спеціальним законодавством не встановлено, то підприємець керується ГК 

України  і своїм статутом. Цим законом регулюються також відносини, 

пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності [2]. Держава гарантує всім 

підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм 
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підприємницької діяльності, однакові права і створює однакові можливості для 

доступу до матеріально- технічних, фінансових, трудових, інформаційних, 

природних та інших ресурсів.  

Держава законодавчо забезпечує свободу конкуренції між підприємцями, 

захищає споживачів від проявів несумлінної конкуренції та монополізму в 

будь-яких сферах підприємницької діяльності. Крім того, було розглянуто 

питання соціально-психологічних особливостей підприємництва , а саме його 

властивостей (атрибутів), які дають зрозуміти, що підприємництво - не тільки 

господарська діяльність. Це складна соціально-економічна система,  яка чинить 

все більший вплив на різні сфери суспільного життя. Підпрємець - це людина 

певного особистісного складу, яка у своєму прагненні до отримання прибутку 

самостійно вибирає спосіб економічної діяльності, несе майнову 

відповідальність за її результати і на першому етапі своєї діяльності поєднує 

функції власника капіталу, найманої керуючого і працівника. Специфічною 

особливістю підприємницької діяльності (на відміну від найманого робітника) є 

невизначеність у виборі не тільки засобів, але і цілей діяльності. Відсутність 

інструкцій і жорсткої регламентації призводить до необхідності дуже часто 

приймати важливі рішення, що є додатковим психологічним навантаженням. 

Крім того, підприємець одночасно виконує кілька функцій, розділених на 

сформованому підприємстві. Він одночасно є власником підприємства, 

управляє бізнес-процесами і є працівником свого підприємства, як правило, сам 

організовує продажі, а іноді навіть виконує функцію бухгалтера, що створює 

додаткове психологічне навантаження.  Сучасне підприємництво в Україні 

виконує три соціально-економічні функції, які чинять все більший вплив на 

різні сфери суспільного життя. 

Підприємницька діяльність є основною ланкою народного господарства, 

оскільки на ній відбуваються поєднання особистісних і речових факторів 

виробництва, виготовляється в процесі праці вся сукупність економічних благ. 

Внаслідок суспільного поділу праці сформулювався народногосподарський 

комплекс, який включає різні галузі, в яких функціонують сотні тисяч 

підприємств. Основою підприємства є майно, яке становлять основні фонди та 

оборотні кошти, цінності. Джерелами формування можуть бути: грошові та 

матеріальні внески, доходи, кредити банків, капітальні вкладення. Діяльність 

підприємства базується на попиті продукції, матеріально-виробничому 

забезпеченні, збільшенні власного зиску. Умови, гарантії і права здійснюються 

відповідно до господарської діяльності. Двома сторонами підприємства є певна 

сукупність продуктивних сил та відносин власності, які виникають внаслідок 

привласнення засобів та результатів виробництва. Крім того, на підприємстві 

відбувається одиничний поділ праці. Підприємство вступає у відносини 

спеціалізації, кооперування з іншими підприємствами, тобто є важливою 

ланкою техніко-економічних відносин. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА. ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА. ТІНЬОВА 

ЕКОНОМІКА У КРАЇНАХ СВІТУ 

 

Розвиток до індустріального суспільства з його подальшим переходом в 

індустріальне сприяв тіньовій діловій активності у різноманітних її проявах.  

Тіньова економіка – це господарська діяльність, яка розвивається поза 

державним обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній 

статистиці. «Тіньові» підприємства не перерозподіляють власних доходів 

до бюджетів та державних цільових фондів, вони не сплачують податків, 

збільшуючи власні прибутки. 

Проте існує велика кількість дефініцій «тіньової економіки» і однією з 

причин виникнення широкого спектра тлумачень такого поняття спричинена 

двозначністю, що міститься в самому терміні. З одного боку, у ньому 

вбачається нелегальний і кримінальний початок, а з іншого боку — 

стверджується, що мова йде все-таки про економіку і пов'язані з нею виробничі 

відносини. 

Деякі вчені вважають, що тіньова економіка, пронизуючи макро- і 

мікроструктуру економіки, виступаючи її складовою частиною і не 

підкорюючись регламентації чинного законодавства, нібито випадає зі сфери 

дії економічних законів. Насправді вона функціонує і розвивається за такими ж 

економічними законами, як і офіційна економіка. 

Як органічна складова економіки будь-якого суспільства, тіньова 

економіка є господарсько-комерційною діяльністю, що унаслідок визначених 

причин намагається уникнути державного обліку і контролю. При цьому між 

офіційною економікою та її "тінню" існує досить розмита межа, і критерії 

виділення тіньової економіки в порівняно локальний сектор господарювання 

мають не стільки економічний, скільки соціально-правовий характер. 

Роль тіньової економіки в суспільстві визначають по-різному. Деякі вчені 

вбачають у тіньовій економіці небезпеку для економічного розвитку багатьох 

держав і світової економіки загалом, інші – заперечують суспільну небезпеку 

тіньової економіки, вважаючи її природним доповненням національних 
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економічних систем. Одні впевнені в можливості і повній легалізації шляхом 

проведення економічних перетворень у суспільстві, інші ототожнюють її лише 

з кримінальними видами діяльності і вважають за необхідне вести з нею 

непримиренну боротьбу до повного знищення. 

Характерним є те, що формування її складових відбувається у 

звичайному середовищі за умов свідомого чи не усвідомленого сприяння з боку 

держави, що полягає у прийнятті таких нормативних актів, які у кінцевому 

підсумку і забезпечують необхідні основи для її існування. Правильність цього 

твердження випливає з таких особливостей тіньової економіки: 

 Тіньова економіка зароджується в надрах нормативно-правового поля, 

коли встановлені державою регулювальні норми не відповідають дії об'єктивних 

економічних законів, не мають надійних механізмів контролю за дотриманням 

чинного законодавства; коли дії законодавчих і виконавчих структур державної 

влади вступають у протиріччя з об'єктивними економічними законами; 

 за умов, коли держава через свої представницькі структури має найвищі 

повноваження у законотворчій, правоохоронній і виконавчій діяльності, саме 

зародження і поширення тіньової економіки вказує на терпимість держави до 

цього явища, що виникає в наслідок непогодженості намірів і дій різних галузей 

влади щодо розвитку окремих сфер; 

 основою функціонування тіньової економіки є безоплатне використання 

суспільної власності: основних фондів, сировини, енергоносіїв, транспортних 

шляхів, трудових ресурсів; 

 тіньова економіка служить збагаченню визначеного кола людей за 

рахунок обкрадання всього суспільства, передусім за рахунок джерел, що 

забезпечують фінансове наповнення державного бюджету. Велику кількість 

визначень поняття "тіньова економіка" можна розділити на дві основні групи. 

Слід зазначити, що тіньова економіка існує в усіх країнах світу. Вона 

відрізняється тільки обсягами, структурою і механізмами розвитку. 

За даними Світового банку, середня питома вага тіньової економіки в 

постіндустріальних країнах становить 10-15 %. Її обсяги в США сягають 8-12 %, 

Канаді, Франції – 5-8 %, Норвегії, Швеції – 6-7 %, Італії, Латинській Америці та 

африканських країнах –30 %, Чехії –18 %, інших постсоціалістичних державах –40-

60 % валового внутрішнього продукту (13 % – в Узбекистані, 47 % – в Україні, 64 

% – у Грузії) тощо. 

На початковому етапі ринкової трансформації революційне перетворення 

системи управління і господарських зв'язків не могло не викликати зростання 

фіктивного сегмента тіньової економіки у всіх постсоціалістичних країнах. Він 

істотно пом'якшив падіння офіційного ВВП, і чим вище був цей спад, тим 

більша його частка переходила в "тінь". 

Група економістів з Австрії опублікувала дослідження, присвячене 

обсягам тіньової економіки у 76 розвинених і країнах світу, що розвиваються. 

Рейтинг країн показує, який відсоток економіки держави перебуває у тіньовому 

секторі. Під тіньовою економікою дослідники розуміли як офіційно 

незареєстрованні доходи від легального бізнесу, так і прибутки від заборонених 

законом видів діяльності. За оцінкою дослідників, у промислово розвинених 
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країнах "у тіні" в середньому 15 % офіційно названого обсягу валового 

національного продукту, а в тих, що розвиваються, – у середньому близько 33 

%. З урахуванням цих цифр з офіційного світового ВВП, оцінюваного 

Міжнародним валютним фондом у 39 трлн. доларів, на частку "тіньовиків" 

припадає 9 трлн. доларів, тобто світова тіньова економіка прирівнюється за 

обсягами до офіційної економіки США. 

Аналіз і оцінювання причин виникнення, функціонування і розвитку 

тіньової економічної діяльності з моменту її зародження дотепер дозволили 

встановити, що в основі становлення і розвитку тіньової економіки лежать 

певні обмеження, що створюються державою з метою забезпечення виконання 

відповідних функцій. При цьому обмеження державою економічної діяльності і 

вимоги, що висуваються до неї, мають серйозні відмінності як у цільових 

настановах, функціях і в поставлених завданнях, так і в соціально-економічних 

наслідках їхньої реалізації. 
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ОФШОРНИЙ БІЗНЕС В ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У час політичної та економічної нестабільності нашої країни дуже 

актуальним буде дослідженні правової характеристики офшорного бізнесу в 

практиці український підприємств з метою подальшого розвитку та 

забезпечення надходження додаткових коштів до державного бюджету. 

 З кожним роком дане питання набуває все більш важливого значення та 

вимагає нагального правового вирішення в умовах сучасного реформування. В 

світовому господарстві можна спостерігати стабільне зростання ролі 

офшорного сектора, який став невід'ємною складовою сучасної світової 

економіки та майже кожного «середнього» бізнесмена. Офшори надають 

необмежену можливість доступу на міжнародні фінансові та інвестиційні 

ринки. Їхнє застосування так само зводить державний контроль за бізнесом 

практично до нуля. Перед будь-яким бізнесменом, який виходить на 

міжнародну арену з'являється свобода вибору ведення свого бізнесу в 

найширшому сенсі цього слова, причому ступінь цієї свободи часто набагато 



78 

 

вище, ніж на Україні. Водночас використання офшорних схем із кримінальною 

та злочинною метою несе потенційну загрозу для всієї світової спільноти.  

Практика офшорів в Україні існує зі становленням незалежності України 

вже понад 20 років, хоча в податковому законодавстві цей термін з'явився лише 

у 1997 р. в Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» ( 

втратив чинність 01.01.2013 р.). Відповідно до ст. 18 цього Закону на валові 

витрати можна віднести лише 85% суми договору з компанією, що має 

офшорний статус. Крім того, Закон зобов'язує Кабінет Міністрів України 

щорічно затверджувати перелік офшорних зон. Боротьбу зі злочинним 

використанням офшорів та відмиванням грошей здійснюють такі міжнародні 

організації, як FATF ( Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей) та OECD ( Організація економічного співробітництва та 

розвитку). Перша організація була створена у 1989 р. на зустрічі «великої 

сімки» в Парижі. Вона отримала назву Групи фінансової протидії 

«відмиванню» грошей (Financial Action Task Forceon Money Laundering -FATF). 

Друга організація - OECD - Організація економічного співробітництва та 

розвитку, яка об'єднує країн-однодумців для боротьби з корупцією та 

фінансовими махінаціями.     

Офшорний бізнес став невід'ємною частиною світової економіки, він несе 

із собою як позитивне явище - можливість широкого доступу на міжнародні 

фінансові ринки, так і негативне, що полягає в поширенні кримінальних та 

злочинних схем. Майже всі великі іноземні банки та інвестиційні компанії 

застосовують офшори для здійснення своїх фінансових операцій. В Україні 70-

75% отриманих інвестицій надходить через офшорні зони. Прагнення 

підприємців знизити податкове навантаження, убезпечити свій капітал є досить 

природним.  Однією з головних умов забезпечення національних інтересів є 

інформованість державних податкових і правоохоронних органів. Так, у всіх 

офшорних юрисдикціях існують спеціальні вимоги до назв офшорних 

компаній.  

 Досліджуючи проблематику офшорного бізнесу в практиці українських 

підприємств, можна дійти таких висновків:      

По-перше, ідея офшорного бізнесу народилася ще в кінці XIX ст. і 

спиралася на судові прецеденти британського суду з питань оподаткування 

іноземних резидентів. Спочатку цей вид бізнесу був пов'язаний з 

використанням «гавані зручного флоту», а потім поширився на сферу фінансів 

та надання різного роду послуг. Першим історичним прецедентом «податкового 

притулку» в Європі був р. Кампіоне на кордоні між Швейцарією та Італією, 

спонтанно що став таким після відмови обох країн від податкової юрисдикції 

над цим населеним пунктом.    Однак основи сучасної практики 

офшорного бізнесу були розроблені і здійснені британськими юристами, 

банкірами, страховиками і судновласниками. Тому спочатку "податкові гавані" 

створювалися у Великобританії і в колишніх її колоніальних володіннях. Одна з 

них, в Гібралтарі, успішно діє і зараз і є однією з найбільш надійних і 

престижних для офшорного бізнесу.      
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По-друге, за останні роки економіка України пережила стрімкий відтік 

капіталу в офшорні зони, який склав 19,1 мільярда доларів. За попередні три 

роки ця цифра склала 661 мільйон доларів, тобто відтік капіталу з України 

збільшився у 29,7 разів. У першу чергу, бажання інвесторів вивести гроші з 

України пояснюється неефективною державною політикою. 

По-третє, сучасний бізнес в Україні не відчуває підтримки з боку 

державних органів. В умовах кризи податкове навантаження на компанії тільки 

виросло, а регуляторний контроль посилився. 

По-четверте, варто зазначити, що близькість Кіпру та наявність угоди про 

уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням 

стосовно податків на доходи та протоколу до неї від 04 липня 2013 р., роблять 

країну зручною платформою для інвестування. З іншого боку, Кіпр офіційно є 

найбільшим інвестором в економіку України, вливши у неї на початок 2013 

року близько 8 мільярдів доларів. 

При цьому значна частина коштів, які надходить з Кіпру, може 

розглядатися як прямі інвестиції українського походження. Саме український 

бізнес активно використовує Кіпр як "тиху податкову гавань". Іноземні фірми, 

які працюють в Україні, заявляють про себе відкрито, тоді як наш бізнес 

більшою мірою представлений офшорними компаніями. 

По-п’яте, є чотири класичні способи виведення коштів в офшорні зони. 

Перший - продаж офшорним фірмам товару за заниженими цінами. Другий - 

оплата консалтингових послуг. Третій - виплата грошей за використання прав 

інтелектуальної власності. Четвертий - придбання акцій у нерезидента. 

Деякі фінансово-промислові групи реєструють своїх високооплачуваних 

працівників у штаті дочірніх компаній з "податкових гаваней". Це дозволяє 

економити колосальні кошти на податках з доходів фізичних осіб, а також 

приховувати за завісою конфіденційності справжні розміри бонусів 

менеджерам. 

За словами експертів, технології виведення коштів з України законні і є 

невід'ємною частиною різноманітнихбізнес-стратегії . Також переказ грошей в 

інші країни здійснюється для відкриття операційних рахунків у закордонних 

банках.Вони необхідні компаніям, які здійснюють платежі у різних валютах. 

Крім основних, існує чимало інших схем роботи з офшорами. Можна 

звести прибуток до нуля за допомогою лізингових схем. Брати, наприклад, 

вертольоти в лізинг у своєї офшорної фірми і весь прибуток віддавати у вигляді 

лізингових платежів, розмір яких ніхто не обмежує. 

Ще одна лазівка - кредити. Власник підприємства бере позику у своєї 

офшорної фірми і просить державу врятувати компанію, погасивши її зовнішні 

зобов'язання. 

Дуже зручно через офшор оформляти дорогі покупки. У цьому випадку 

ніхто не запитає, звідки у службовця із зарплатою кілька тисяч гривень 

ексклюзивні машини, елітні квартири і нерухомість в усьому світі. 

Іншою метою виведення коштів з України є використання Private Banking 

для інвестицій і заощаджень. Наявність рахунку в одному з приватних банків 
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дозволяє за допомогою портфельних менеджерів здійснювати глобальні 

інвестиції у будь-який фінансовий інструмент у будь-якій країні. 

Якщо такий рахунок відкритий в офшорній зоні, то інвестиційні доходи 

нерезидентів, як правило, не обкладаються місцевими податками. Крім того, 

забезпечується зберігання коштів шляхом географічної диверсифікації, що 

стало вкрай актуальним для українського бізнесу. 

Експерти вважають, що поки ще рано говорити про повернення інвестицій 

в Україну - і зарубіжних, і своїх. На їхню думку, відтік грошей з держави 

зменшиться тільки тоді, коли зникнуть властиві для неї ризики, впаде рівень 

корупції, а фінансові ринки стануть більш вільними від політичного впливу і 

маніпуляцій. 

На мою думку, в Україні слід максимально спростити регуляторне і 

податкове законодавство, зробивши його зручним для ведення бізнесу. 

Прикладом для України може стати Грузія, де з 2009 року діють вільні 

економічні зони - Кутаїсі, Поті і Тбілісі, і де влада провела низку реформ. Тепер 

зареєструвати бізнес у Грузії, незалежно від регіону, можна всього за день. 

Було зменшено кількість ліцензій, необхідних для відкриття власної справи. 

 Україна також скоротила кількість податків. У результаті, в країні стало 

з'являтися все більше інвесторів, у першу чергу, з Туреччини, Китаю та 

арабських країн. 

З іншого боку, збільшення відтоку капіталу з України теж не очікується. За 

рахунок припливу іноземних коштів для підтримки бізнесу сальдо прямих 

інвестицій є і надалі буде позитивним, хоча і нижчим, ніж до кризи. 

Експерти прогнозують подальше рефінансування корпоративним сектором 

своїх зовнішніх боргів, а банки трохи збільшать обсяги кредитування в 

іноземній валюті. Наразі спостерігається значний приплив портфельних 

інвестицій з боку нерезидентів, які вже купили більше ОВДП, ніж мали до 

кризи. 

Тимчасом від відтоку капіталу постраждали держави, набагато 

розвиненіші, ніж Україна. Організація економічного співробітництва та 

розвитку оцінює збиток світової фінансової системи від "податкових гаваней" 

приблизно 12,1 трильйонами доларів. 

Через це країни G20 почали війну проти офшорів. В тім, офшорні зони - це 

суверенні держави, які можуть встановлювати будь-який податковий режим. У 

підсумку, вся боротьба звелася до отримання даних про реальних власників 

фірм. 

«Велика двадцятка» уже майже викрутила руки Кіпру. Пообіцяли надавати 

інформацію у відповідь на обґрунтовані звернення, які містять детальні докази 

провини осіб, щодо яких надходить запит. 

Під тиском США розкрив дані про кілька сотень своїх клієнтів 

швейцарський банк UBS - Швейцарія з її банківською таємницею вважається 

одним з різновидів офшору. А уряд Німеччини офіційно оголосив, що готовий 

платити мільйони євро за крадену інформацію про рахунки німецьких клієнтів 

в офшорних банках. 
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Експерти вважають, що такі заходи не вирішать проблему відтоку 

капіталу. G20 закликає зробити офшори більш прозорими, але про їх ліквідацію 

не йдеться. 

Проте з понад 80 офшорних зон у чорний список ОЕСР потрапили тільки 

чотири: Коста-Ріка, Малайзія, Філіппіни і Уругвай. Тимчасом головні "гавані" - 

Андорра, Британські Віргінські острови, Кайманові острови, Австрія, Монако, 

Ліхтенштейн, Швейцарія - обмежилися "виховною роботою". 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНХ ЗЛОЧИНІВ У 

СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 

 

Загальновідомо, що тіньова економіка в Україні – результат системної 

кризи економіки, що виникла через невідповідність методів здійснення 

ринкових перетворень. Поширення тіньової економіки в Україні відбулося на 

базі руйнації діючих розподільних відносин і побудови нових, які істотно 

порушили усталений баланс інтересів суб'єктів економіки, паритетність 

розвитку окремих її сфер, мотивацію ефективного господарювання. 

Зростання правопорушень та злочинів у сфері будівництва призводить до 

зменшення надходжень до бюджету держави, зменшення іноземних інвестицій 

в економіку України, до монополізації галузі та послаблення легітимної 

економіки. Так, лише підрозділами МВС України у 2010 р. у сфері будівництва 

зареєстровано 288 злочинів, а у 2013 р. їх кількість становила вже 413 []. 

Найбільш поширеними серед виявлених фінансових порушень були 

незаконне і не за цільовим призначенням витрачання бюджетних коштів при 

виконанні бюджетних програм, оплаті вартості будівельних та ремонтних робіт, 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
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послуг, матеріальних цінностей. Нерідко представники злочинного середовища 

та “тіньового” бізнесу прагнуть використати зміну форм власності як реальну 

можливість легалізувати здобуті незаконним шляхом кошти, прибрати до рук 

найбільш прибуткові будівельні підприємства. Організована злочинність 

постійно намагається захопити в ринковій господарській системі ключові 

позиції, монополізувати не тільки сферу незаконного підприємництва, але й 

провідні сегменти легального бізнесу, встановити контроль над прийняттям 

найважливіших рішень у сфері економічної політики держави, проникнути до 

владних структур або використовувати їх представників у своїх цілях. 

Основними чинниками, що сприяють поширенню злочинів у сфері 

будівництва та негативно впливають на процеси протидії, є: 

 підвідомчість підприємств, що займаються 

будівництвом, різним міністерствам та відомствам; 

 використання ними при проведенні робіт великої 

кількості субпідрядних підприємств, які між собою структурно не 

пов’язані, використовують різні форми бухгалтерського обліку та 

оподаткування; 

 розвиток корупції у галузі будівництва; 

 використання приватних підприємців, у яких 

практично відсутній бухгалтерський облік, для виконання ними за 

виконавців додаткових робіт; 

 використання дешевої робочої сили будівельних 

бригад з інших регіонів, розрахунки з ними готівкою без складання 

відомостей та ведення обліку кадрів. 

Проблематика корупції у будівельній сфері регулюється Законом України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» № 3206-VІ від 07.04.2011 року, 

який визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і 

приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок 

вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених 

прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, 

інтересів держави [1]. А також Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», який встановлює правові та організаційні основи 

містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку 

територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів» [2]. 

При цьому слід, звернути увагу на недосконалість нормативної бази, що 

регулює діяльність у сфері будівництва. Так, аналіз багатьох нормативних 

документів, виданих у сфері будівництва, свідчить про те, що їх значна 

кількість повторюється на різних рівнях структури державного управління, а це 

свідчить про невиконання або виконання не в повному обсязі поставлених 

завдань та відсутність коштів. Жоден нормативно-правовий акт не несе в собі 

інформації про стан протидії корупційним проявам у сфері будівництва і не 

передбачає заходів по усуненню причин і умов, що є підґрунтям для 

корупційних правопорушень. Тому вважаємо, що окремі з цих нормативно-

правових актів потребують внесення змін та доповнень. 
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У секторі розвитку промисловості будівельних матеріалів основним 

стратегічним завданням є налагодження випуску конкурентоспроможних на 

внутрішньому та зовнішньому ринках будівельних матеріалів шляхом 

зниження енергоємності виробництва, а також впровадження у виробництво 

сучасних технологій, технологічних ліній та обладнання. 

З метою створення належних умов для залучення іноземних інвестицій у 

сферу будівництва, доцільно підготувати та прийняти нормативні акти щодо 

створення: в Агентстві міжнародного співробітництва та інвестицій України 

Державного реєстру іноземних інвесторів та банку даних про об’єкти 

іноземного інвестування в Україні; Національної страхової компанії України 

щодо страхування ризиків у будівельній сфері; автоматизованої інформаційної 

системи, яка б забезпечила оперативний пошук партнерів у сфері іноземного 

інвестування будівництва, а також належний режим консультаційного 

обслуговування з питань права, фінансування, кредитування, страхування та 

техніко-економічної експертизи інвестиційних проектів; впровадження в 

Україні статистичної звітності щодо процесів іноземного інвестування на 

основі використання системи національних рахунків і платіжного балансу 

України відповідно до міжнародних стандартів обліку і звітності. 

Таким чином, попередження злочинності у сфері економічної діяльності, у 

тому числі й у сфері будівництва, стосується, перш за все, вирішення проблем 

реалізації економічної політики держави, її стратегічних напрямів і тактичних 

заходів. Як один з найбільш важливих напрямів соціального управління, ця 

діяльність потребує здійснення системи політичних, правових, виховних 

заходів, спрямованих на нейтралізацію, зниження, знешкодження дії обставин, 

які обумовлюють злочинність та корупцію. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА 

 

Тіньова економіка (англ.Black economy, Ghost economy, Shadow 

economy) — господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком 

та контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці.  

«Тіньові» підприємства не перерозподіляють власних доходів до 

бюджетів та державних цільових фондів, вони не сплачують податків, 

збільшуючи власні прибутки. 

Суть тіньової економіки. Розвиток доіндустріального суспільства і його 

перехід в індустріальне сприяв тіньовій діловій активності у різноманітних її 

проявах.  

Так, деякі форми капіталістичного виробництва (наприклад, 

«розпорошена» мануфактура) становили «підпільну» противагу легальному 

цеховому ремеслу, піратство поширювалося протягом XVI—XVIII ст. в 

Середземному та Карибському морях, Індійському океані, завдаючи чималої 

шкоди морським перевезенням, казнокрадство та корупція були присутні в усіх 

абсолютистських державах.  

Певною мірою тіньова ділова активність була реакцією на наступ влади 

вельмож, яка ще не мала належного інституційного оформлення. Капіталізм у 

власному розумінні слова міцно вкоренився лише після того, як 

«протестантська етика»санкціювала гонитву за багатством у формі «чесного 

бізнесу», що допускала конкуренцію і не заперечувала насильства. Епоха 

нового часу завершується узаконенням одних форм тіньового бізнесу 

(наприклад, банківської діяльності — колишнє лихварство) і посиленням 

боротьби з найбільш кримінальними його формами (комп'ютерним піратством, 

корупцією тощо). 

Новий етап розвитку тіньової економіки спостерігається у другій 

половині ХХ ст., що пов'язується з глобальною трансформацією світового 

господарства. У розвинених країнах іллегалізація економічної діяльності в 

середині ХХ ст. викликана залученням цих країн до індустріального та 

інформаційного суспільства. У соціалістичних країнах різке зростання 

тіньового сектору виявилося результатом недосконалості директивно-планової 

моделі економіки порівняно з ринковою. Лаконічне пояснення основної 

причини істотної тінізації соціалістичного господарства дає американський 

економіст М. Олсон: «Якщо відсутня приватна власність, то всі громадяни 

матеріально зацікавлені у розкраданні господарства, але ніхто не зацікавлений 

особисто у його збереженні».
[1]

 

Неоднозначними є думки з приводу впливу тіньового сектора на 

національне господарство. Він несе і певну конструктивну роль, що 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
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проявляється в стабілізуючій і компенсуючій функціях в господарстві 

перехідного періоду. Тіньова економіка характеризується більшою гнучкістю та 

динамічністю, ніж легальна. Вона має здатність швидко заповнювати ніші (що 

виникають в економічному просторі) та створювати додаткові робочі місця.  

Тіньова економіка насичує ринок товарами і послугами, збільшує доходи 

частини населення, посилює конкурентну боротьбу, стримуючи на певний час 

соціальні дестабілізаційні процеси в суспільстві.  

Проте вирішальним є негативний вплив тіньового сектору на національну 

економіку. Внаслідок існування тіньової економіки зменшуються доходи 

бюджету, зростає зовнішній і внутрішній борг, збільшується тіньовий 

капітал, зменшується інвестиційна привабливість держави, втрачаються 

можливості активної участі у глобалізацій них процесах. 
Втрати державою своїх регулюючих, контролюючих та інших соціально 

важливих функцій (внаслідок наявності тіньової економіки) неминуче 

супроводжується криміналізацією суспільства та зростанням організованої 

злочинності. Система тіньового обороту ВВП працює головним чином на відтік 

капіталу і лише мала частка національного капіталу залишається або 

повертається для інвестування вітчизняного виробництва іноді у вигляді 

прямих іноземних інвестицій чи в іншій формі, що є по суті відмиванням 

тіньового капіталу. 

У розвинених країнах масштаби тіньової економіки відносно невеликі і 

складають приблизно 5-15% ВВП. У країнах, що розвиваються, тіньовий сектор 

грає помітнішу роль. Так, в деяких з них тіньова економіка навіть переважає 

офіційну (Нігерія, Болівія, Таїланд). Середні масштаби тіньової економіки в 

країнах, що розвиваються, складають в середньому 35—45%.
[2]

 

Види тіньової економіки 

Виділять три види тіньової економіки 
[3]

: 

«Друга» тіньова економіка — це заборонена законом економічна 

діяльність працівників «білої» (офіційної) економіки, яка приводить до 

прихованого перерозподілу раніше створеного національного доходу. З точки 

зору суспільства у цілому «друга» тіньова економіка не виробляє ніяких нових 

товарів чи послуг: вигодами, які отримуються від «другої» економіки, 

користуються одні люди за рахунок втрат, які несуть інші люди. 

«Сіра» тіньова економіка — економічна діяльність по виготовленню та 

реалізації звичайних товарів та послуг, яка дозволена законом, але не 

реєструється (переважно дрібний бізнес). На відміну від «другої» економіки, 

яка невідривно пов'язана з «білою» (офіційною) економікою та паразитує за її 

рахунок, «сіра» економіка функціонує автономно. У цьому секторі виробники 

або свідомо ухиляються від офіційного обліку, не бажаючи нести витрати 

(пов'язані з отриманням ліцензій, сплатою податків тощо), або звітування про 

такий вид діяльності взагалі не передбачено. 

«Чорна» тіньова економіка (економіка організованої злочинності) — 

заборонена законом економічна діяльність, яка пов'язана з виробництвом та 

реалізацією заборонених та дефіцитних товарів та послуг. «Чорною» 

економікою у широкому значені можна вважати всі види діяльності, які 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,_%D1%89%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-3
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повністю виключені з нормального економічного життя, оскільки вони 

вважаються несумісними з ним й такими, що його руйнують (наприклад, 

наркобізнес, грабунки тощо). 

Тіньова економіка у світі 

Тіньова економіка в СРСР 

Тіньова економіка з'явилась в СРСР разом з самою країною рад. Саме 

завдяки «мішечникам» вдалось прогодувати населення країни в роки 

громадянської війни. В умовах постійного дефіциту в роки сталінського 

правління роль тіньової економіки не зменшувалась, хоча й ставала дедалі 

небезпечнішою. Тільки при Хрущові з'явилась відносно стійка неформальна 

економіка, до якої ставилися майже поблажливо, як до необхідного доповнення 

до плану. Люди тепер менше боялися, а держава не могла задовольнити 

потреби споживачів, що проголошувала ціллю своєї політки. Тому процвітали 

робота у вечірній час, «ліва» робота, розтрати і «спекуляція», а також 

«паразити», тобто люди без офіційного місця роботи, які, вочевидь, жили за 

рухунок цієї діяльності. Настільки швидким виявився цей ріст, що Хрущов 

запровадив смертну кару для громадян, які займалися деякими із цих видів 

діяльності.
[4] 

Однак при Брежнєві тіньова економіка виявилася справжньою опорою 

системи. Вона працювала у двох великих сферах, які можна назвати 

роздрібною та оптовою торгівлею. Якщо говорити про роздрібну торгівлю, 

тіньова економіка задовольняла споживчі потреби населення, пропонуючи так 

звані дефіцитні товари. В такий спосіб вона надавала послуги — від пошиву 

сукні до ремонту автомобіля і медичного обслуговування, — яких державна 

система не надавала. Вона також постачала імпортні товари — від джинсів до 

предметів розкошу і передових технологій, — які прагнули придбати завдяки 

високій якості або іноземному шику.  

Оптова складова підтримувала діяльність офіційної економіки або 

виступала резервом підприємницької винахідливості для посилення жорсткості 

плану. Вона забезпечувала державні підприємства всім: від сировини до 

запасних частин, а надто у тих численних випадках, коли підприємство для 

виконання плану не могло оперативно тримати необхідні товари від офіційних 

постачальників.
[4]

 

Таким чином, «друга» економіка часто породжувала справжню «мафію». 

Мафія навіть іноді перепліталась з партійною ієрархією, утворюючи симбіоз, в 

якому підприємці отримували політичний захист в обмін на матеріальні блага і 

послуги. В деяких прикордонних республіках мафія фактично перебрала на 

себе управління у партійних органах, а точніше, місцеві партійні органи по суті 

перетворилися на мафію (наприклад, справа першого секретаря 

ВасиліяМжаванадзе; інцидент з секретарем партії Рафіком Адуловим в 

Узбекистані).
[4] 

Тіньова економіка в Україні 

Тіньова економіка в Україні — результат системної кризи економіки, що 

виникла через невідповідність методів здійснення ринкових перетворень. 

Поширення тіньової економіки в Україні відбулося на базі руйнації діючих 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-malia-4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%94%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-malia-4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-malia-4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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розподільних відносин і побудови нових, які істотно порушили усталений 

баланс інтересів суб'єктів економіки, паритетність розвитку окремих її сфер, 

мотивацію ефективного господарювання.
[5]

 

За даними Міністерства економіки, рівень тіньового сектору економіки 

України за підсумками І кварталу 2014 року становить 68% від офіційного ВВП. 

За попередніми оцінками, державний бюджет України, в результаті збільшення 

тіньового сектору, у 2014 році може недоотримати понад 500 млрд. грн.
[6]

 

Ще у  2012 році рівень тіньової економіки становив 45% ВВП
[7]

. 

Проте, сьогодні Україна перебуває у найглибшій за всю історію своєї 

незалежності економічній, політичній і соціальній кризі.  

Останні події в нашій країні показали всьому світу і особливо народу 

України справжній стан справ у економіці України, а саме:  

 зростання реального внутрішнього валового продукту (ВВП) за два 
останні роки – нульове. Дефіцит державного бюджету у 2013 р. склав 65 млрд. 

грн., з урахуванням усіх зобов’язань уряду (мається на увазі виплати пенсів, 

стипендій, зарплат бюджетникам) – понад 80 млрд. грн.; 

 державна скарбниця розкрадена: станом на лютий 2014 р. залишок 
коштів на казначейському рахунку – 4,3 млн. грн., при тому, що несплачені 

платіжні доручення – майже 10 млрд. грн.; 

 сукупний зовнішній борг на кінець 2013 р. досяг $140 млрд. або 
близько 80% ВВП, у тому числі короткостроковий – $65 млрд., що більш ніж в 

4 рази перевищує золотовалютний запас держави, який становить сьогодні 

лише $15 млрд. 

До такого колапсу призвело: 

 зловживання протягом кількох років окремими високопосадовими 
особами своїм службовим становищем з метою привласнення бюджетних 

коштів у особливо великих розмірах, що призвело до повного розбалансування 

бюджету країни, яка опинилась на межі економічного краху; 

 навмисне спричинення спаду економіки країни окремими діями 
посадових осіб, при цьому одночасно йшла привселюдна декларація зростання 

добробуту населення та зростання всіх макроекономічних показників 

економіки країни; 

 та інші негативні ситуації, які навмисно були сховані від 

публічності. 

На сьогодні Міністерством фінансів та Мінекономрозвитку ведеться 

потужна роботу щодо реального оновлення показників макроекономічного 

прогнозу країни і вже на їх основі будуть найближчим часом внесено зміни до 

державного бюджету на 2014 рік. 
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ННІПФПМГБВВ  НАВС 

 

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТІНЬОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

Неможливо уявити собі розвиток будь-якого цивілізованого суспільства 

без вивчення економічної теорії та застосування її конкретно до кожної 

державі. Описати всі процеси макроекономіки в одній роботі не можливо, і 

тому я вирішив зупинитися на найбільш актуальних проблемах сучасності. 

У всіх країнах з ринковою структурою економіки була, є і, мабуть, буде 

існувати так звана тіньова економіка. Масштаби її можуть відрізнятися, але 

жодної з країн не вдалося позбутися від неї зовсім. Це все одно, що злочинність, 

масштаби явища можна зменшити, але ліквідувати зовсім – практично 

неможливо. Тіньова економіка має багато назв – незаконна, нелегальна, прихована 

– але суть цього явища не змінюється.  

Тіньова економіка – це приховування доходів, несплата податків, 

контрабанда, наркобізнес, фіктивні фінансові операції та ін. Доходи від цих видів 

діяльності дійсно грандіозні, вони обчислюються десятками мільярдів доларів, 

однак, ті дії, які присікаються правоохоронними органами, є лише вершиною 

айсберга гігантського, визначити розміри якого нікому не під силу. 

Саме тому дані процеси, що відбуваються в суспільстві кожної держави, 

необхідно ретельно вивчати, і лише потім приймати добре опрацьовані заходи 

щодо їх усунення. Таким чином, тіньова економічна діяльність і методи 

боротьби з нею є вкрай актуальними проблемами сучасного суспільства. У 

процесі розвитку тіньової економіки, формується ряд якісних ознак, що 

свідчать про її існування. Ці ознаки властиві практично всім країнам, які 

пережили або переживають глибоку економічну кризу, тим не менш, вони в 

http://www.epravda.com.ua/publications/2010/04/13/232545/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5857220955
http://news.liga.net/news/N0936583.html
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кожній країні має свої особливості, а тіньова економіка розрізняється як 

масштабами розповсюдження, так і формами прояву. 

Відзначимо наступні основні особливості тіньової економіки в Україні: 

1. Значне зрощення владних структур з тіньовими. Подібне "співпраця" 

здійснюється на наступній основі: залучення фірмами у власний штат у вигляді 

"консультантів" – посадовців високого і найвищого рангу з метою лобіювання 

своїх інтересів у державних інстанціях; 

2. Встановлення пільгових умов функціонування окремих суб'єктів; 

3. Використання державного майна і організаційних структур для отримання 

неофіційного приватного доходу державними чиновниками і управлінцями; 

здійснення у складі великих державних підприємств тіньових операцій 

(напівофіційно); 

4. Необмежена нормативно-правове поле в державному законодавстві і значна 

кількість механізмів щодо здійснення тіньових операцій; 

5. Відсутність чіткої межі між офіційною і тіньовою діяльністю; 

6. Пріоритетність тіньової сфери, яка, не сплачуючи податків, користується 

соціальними послугами, підготовкою робочої сили, державними субсидіями і 

іншими недержавними безкоштовними послугами; 

7. Корумпованість державних службовців різних владних структур і, перш за 

все, контрольних служб: податкової, санепідемконтроля, пожежної безпеки та 

інших; 

8. Службові зловживання, встановлення з порушенням Конституції України 

зборів і митних зборів за послуги, які входять в обов'язкове виконання 

відповідними відомствами. Крім того, вартість виконання деяких послуг значно 

перевищує їх встановлений норматив, фактично стає додатковою митом. 

Процес ліцензування і видачі різного роду дозволів стає найбільш бажаним для 

міністерств і відомств, оскільки на його основі можуть бути отримані значні 

надходження, у тому числі і на поповнення приватного, що не враховуються 

офіційно доходу. 

Основними причинами високого рівня тінізації української економіки 

неефективний інституціональний базис регулювання підприємництва та 

незадовільні умови здійснення підприємницької діяльності, зокрема: 

 недієвість механізмів антикорупційного законодавства; 

 неефективність функціонування судової та правоохоронної системи; 

 неефективне адміністрування податків; 

 суперечливість та дублювання законодавчої та нормативно-розпорядчої 

бази в окремих секторах; 

 високий рівень злочинності; 

 відсутність історичної практики дотримання норм та моральних 

стандартів законослухняної поведінки під час ведення господарської 

діяльності та сплати податків у суб'єктів господарювання та громадян. 

Ситуація з інституційним розвитком України визнана ключовою 

проблемою експертами Всесвітнього економічного форуму, яка призводить до 

низької конкурентоспроможності та високої тінізації української економіки. За 
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компонентою «Інститути» Україна у 2011 р. посіла у рейтингу 134 місце з 183 

країн. Надзвичайно низькими оцінками, опитані експерти, відзначили ситуації у 

сфері: 

 захисту прав мінори тарних власників (138 місце),  

 ефективності законодавчих органів в регуляторній сфері (138 місце), 

 захисту прав власності (135 місце),  

 незалежності судової влади (134 місце), 

 тягаря державного регулювання (125 місце), 

 довіри до правоохоронних органів (122 місце),  

 організованої злочинності (116 місце),  

 прозорості державної політики (114 місце). 

За показником легкості здійснення підприємницької діяльності у 2011 

році Україна посіла 149 рейтингову позицію серед 183 країн світу, і 

характеризувалася низькою ефективністю оподаткування (181 місце), 

складністю процедур одержання дозволів на будівництво (180 місце), реєстрації 

власності (166 місце). Таким чином, тіньова економіка – це явище, до цих пір 

не має чіткого наукового визначення, що є предметом інтересу дослідників з 

30-х років XX століття. 

Отже, в Україні паралельно легальній економіці існує тіньова, зіставна з 

нею за масштабами. При цьому в тіньовій економіці формується приблизно той 

же набір механізмів, що і в офіційній легальній господарській системі. У ній 

діють свої правила ціноутворення, способи забезпечення дотримання 

контрактів, існує специфічний набір професій зі своїм кодексом поведінки, і 

працюють власні механізми інвестування. За даними Мінекономіки в Україну 

показник обсягу тіньової економіки коливається в рамках 50-60%. 

Підводячи підсумки вищесказаного, хотілося б підкреслити, що в умовах 

тієї абсурдної економічної системи, яка склалася в нашій країні, тіньова 

економіка просто не могла не виникнути. У відношенні тіньової економіки 

потрібні два види дій. З одного боку, має бути з нею "боротьба", а 

це функція правоохоронних органів, яку вони повинні виконати якомога краще. 

З іншого – вводити "тінь" у стандартні розміри за допомогою легалізації, 

причому так, щоб це пішло на користь вітчизняному виробництву. І щоб 

тіньова економіка не зростала, необхідно домагатися істотних змін в 

економічній політиці, яка забезпечить нормальні умови для функціонування 

вітчизняних виробників.  
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