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Респонденти відзначили 6 сильних сторін України: люди, природні ресурси, 
географічне знаходження, можливості, унікальна культура, демократія. Слабкими 
сторонами вони зазначили такі: корупція, нестабільність політичної ситуації, слабка 
популяризація України, слабкий економічний розвиток, неефективність державного 
управління. 

За словами Надії Варголи, під час останнього візиту вона помітила чимало 
позитивних змін, починаючи від швидкого проходження паспортного контролю в 
аеропорту "Бориспіль" і  закінчуючи відремонтованими дорогами та промаркованими 
велодоріжками. Серед не дуже приємних українських реалій Варгола вказала той момент, 
що на керівних посадах переважають люди старшого віку, хоча час та нові виклики 
потребують "свіжої крові": молодих,ініціативних та амбітних управлінців, які виросли вже 
в незалежній країні. Тому активне підсилення кадрового ядра молодими силами є одним з 
важливих кроків для подальших реформ. Інший момент, на який звернула увагу автор, – 
це зверхнє відношення чиновників до підлеглих, а також старших до молодших. 

Виходячи з вищевикладеного випливає, що для України, як і для інших країн з 
економікою, що розвивається, придбання знань за кордоном – це кращий спосіб 
підвищити свою конкурентоспроможність як на внутрішньому так і зовнішньому ринках. 
Таким чином, головною можливістю ринку на сьогоднішній день для України є вивчення 
та аналіз досвіду державної підтримки інноваційної діяльності в різних країнах світу. І 
результати цього аналізу покликані допомогти побудувати чіткий і працездатний механізм 
активізації та державної підтримки інноваційної діяльності в Україні. Основну увагу треба 
приділити громадському суспільству, а точніше середньому класу, оскільки саме вони в 
майбутньому і стануть запорукою нашої країни. 
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ДЕТІНІЗАЦІЇ 

 
Тіньова економіка залишається однією з найсуттєвіших загроз для економічної 

безпеки держави, що загострює соціально-економічну кризу в Україні та негативно 
позначається на її міжнародному іміджі. Нині такі проблеми, як тіньова економіка та 
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корупція, не втрачають актуальності для України. Цими питаннями займалося багато 
вітчизняних вчених, серед них Бандурко О. М., Варналій З. С., Геєць В. М., Іванов О. В., 
Предборський В. А., Тищук Т. А., Фещук В. В. 

За Варналієм З. С., тіньова економіка - це складне соціально-економічне явище, що 
представлене сукупністю неконтрольованих і нерегульованих як протиправних, так і 
законних, але аморальних, економічних відносин між суб'єктами економічної діяльності 
щодо отримання надприбутку за рахунок приховування доходів і ухилення від сплати 
податків [1, с. 430]. 
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Рис. 1. Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні (у % від обсягу 

офіційного ВВП) і темпи приросту/зниження рівня реального ВВП (у % до відповідного 
періоду попереднього року 

Джерело: [2], [3] 
 
Рівень тіньової економіки протягом 2010-2013 років коливався приблизно на 

однаковому рівні (від 38% до 34%). Значний стрибок спостерігався у 2014 – 43% до 
обсягу офіційного ВВП, що на 8% більше, ніж у попередньому році. Протягом 2016 р. 
помітною є тенденція до зменшення рівня тінізації. І вже у січні-вересні 2017 року рівень 
тіньової економіки склав 33% від офіційного ВВП, що на 3 в. п. менше за показник 9 
місяців 2016 року. Інтегральний показник рівня тіньової економіки занадто високий, і 
уряду необхідно впроваджувати дієві, виважені реформи, спрямовані на поліпшення 
інвестиційного та підприємницького клімату в країні, що сприятиме боротьбі з тіньовою 
економікою. Яка справляє значний негативний вплив на всі соціально-економічні 
процеси, які відбуваються в суспільстві. 

Згідно з даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, найвищий 
показник “тіні” зараз у фінансовій та страховій діяльності 51%. Рівень “тіні” у добувній 
промисловості, не зважаючи на суттєве скорочення, залишився доволі високим 44%, що 
обумовлено, значною мірою, збереженням високого рівня монополізації на ринку 
продукції зазначеної галузі. Традиційно низьким рівень тіньової економіки залишається у 
сільському, лісовому та рибному господарстві – 6% [3].  

Сьогодні тіньова економіка присутня практично в усіх видах економічної 
діяльності. Однією з її складових є корупція, яка загрожує не лише демократичному 
розвиткові держави, а й фінансовій та економічній безпеці країни. Економічні наслідки 
корупції проявляються в тому, що вона: підриває економічну систему держави; 
дискредитує економічні реформи; порушує основні засади господарської діяльності; 
перешкоджає надходженню внутрішніх та зовнішніх інвестицій; є причиною фінансових 
криз. В Законі України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 визначені основні 
засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних 
відносин. Незважаючи на чотирирічне функціонування даного закону мало, що  
змінилося і рівень корупції в Україні залишається дуже високим [6]. 
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Тіньова економіка має як позитивні, так і негативні риси. До негативних рис можна 
віднести зменшення обсягів податків, невпорядкованість та нерегульованість розвитку 
економіки, зменшення інвестиційної привабливості національної економіки, 
неможливість використання тіньових коштів в екстрених цілях (під час фінансово-
економічної кризи, стихійного лиха, надзвичайного стану тощо. Серед позитивних слід 
назвати такі: надання робочих місць, забезпечення доходів зайнятих у тіньовому секторі 
осіб та їх сімей, протидія зубожінню. Тобто тіньова економіка заповнює ніші на ринку 
споживчих товарів і послуг, задовольняє попит населення з низькою платоспроможністю 
[5, с. 165].  

Детінізація економіки – це цілісна система дій, спрямована на подолання та 
викорінення причин і передумов процесів тінізації [4, с. 59]. Шляхами тінізації економіки 
є: підвищення ефективності управління державними фінансами, удосконалення 
зовнішньоекономічної діяльності й міжвідомчої взаємодії, удосконалення законодавства 
у сфері протидії економічним злочинам, розвиток безготівкового розрахунку, 
удосконалення фіскального адміністрування, створення сприятливих умов для ведення 
бізнесу, протидія корупції та підвищення рівня правової культури населення [4, с. 73-74]. 
Детінізація економіки України вимагає здійснення міжпредметних досліджень, 
формування комплексної стратегії протидії у співпраці із зарубіжними партнерами, 
насамперед з метою використання їхнього позитивного досвіду в цій сфері. 

Тіньова економіка України протягом останніх років стрімко розвивається, що 
зумовлене відсутністю усталених норм і правил економічної діяльності, їх постійними 
змінами та невідповідністю вимогам часу. Отже, вигідніше працювати в «тіні». Для 
ефективної протидії тіньовій і кримінальній економічній діяльності та її локалізації 
необхідно розробити спеціальну комплексну державну програму, яка має передбачати 
реалізацію цілої низки заходів правового, організаційного, економічного і наукового 
характеру. 
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