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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються основні передумови та типи коруп-

ції в Україні. Серед них називаються основні, безпосередньо 
пов’язані із функціонуванням державного сектору економіки. 
Визначаються найнебезпечніші прояви корупції в державному 
секторі економіки України, зокрема політична корупція, корумпо-
ваність судової системи, прокуратури та МВС, корупційні схеми 
під час перерозподілу національного багатства та природних 
ресурсів. Аналізуються найбільш поширені нелегальні схеми 
збагачення. Робиться висновок, що корупція як системне яви-
ще в економіці України сприяє посиленню тінізації державного 
сектору економіки та набуває найнебезпечніших форм прояву.

Ключові слова: корупція, тіньова економіка, тіньова схе-
ма, державний сектор економіки, державна власність, корум-
пована бюрократія.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные предпосылки и типы 

коррупции в Украине. Среди них называются основные, непо-
средственно связанные с функционированием государствен-
ного сектора экономики. Определяются наиболее опасные 
проявления коррупции в государственном секторе экономики 
Украины, в частности политическая коррупция, коррумпиро-
ванность судебной системы, прокуратуры и МВД, коррупцион-
ные схемы при перераспределении национального богатства 
и природных ресурсов. Анализируются наиболее распростра-
ненные нелегальные схемы обогащения. Делается вывод, 
что коррупция как системное явление в экономике Украины 
способствует усилению тенизации государственного сектора 
экономики и приобретает самые опасные формы проявления.

Ключевые слова: коррупция, теневая экономика, теневая 
схема, государственный сектор экономики, государственная 
собственность, коррумпированная бюрократия.

ANNOTATION
In the article the basic conditions and types of corruption 

in Ukraine. Among them are called basic, directly related to the 
functioning of the public sector. Identify the most dangerous 
manifestations of corruption in the public sector of Ukraine, political 
corruption, corruption in the judiciary, prosecutors and Interior 
Ministry, corruption schemes in the redistribution of national 
wealth and natural resources. Analyzed the most common illegal 
enrichment schemes. The conclusion is that corruption is a systemic 
phenomenon in the economy of Ukraine shadow enhances public 
sector and becomes the most dangerous manifestations.

Keywords: corruption, shadow economy, shadow scheme, 
public sector, public ownership, corrupt bureaucracy.

Постановка проблеми. Тіньова економіка є 
невід’ємною складовою сучасної ринкової сис-
теми господарювання. Однією з особливостей 
прояву тіньової економіки визнано існування 
неконтрольованих з боку держави виробництва, 
обміну, розподілу і споживання товарно-матері-
альних цінностей, робіт і послуг, внаслідок чого 
державний бюджет недоотримує податкові над-
ходження, а держава втрачає додаткові ресурси 

для забезпечення економічного розвитку, не 
може у повному обсязі виконати свої соціальні 
зобов’язання перед громадянами. Перш за все 
це стосується тінізації державного сектору еко-
номіки, на якого покладена роль ініціатора 
економічного зростання та гаранта вирішення 
соціальних проблем.

У кризовий та посткризовий період в Укра-
їні проблема пошуку додаткових ресурсів для 
стимулювання розвитку країни надзвичайно 
загострюється, внаслідок чого актуальним стає 
визначення чинників розповсюдження тіньо-
вої економіки загалом та тінізації державного 
сектору зокрема, визначення механізмів їх про-
тидії та пошук шляхів детінізації. Особливої 
актуальності в економіці України на сучасному 
етапі набуває проблема впливу корупції на тіні-
зацію державного сектору економіки. Водночас 
необхідність дослідження проблематики детіні-
зації для України обумовлена прагненням при-
єднатись до європейського співтовариства, що 
розвивається на засадах законності, демократії, 
вільного руху ресурсів, доходів, робочої сили та 
на основі функціонування легальної відкритої 
економіки. Саме тому дослідження проблеми 
впливу корупції на тінізацію державного сек-
тору економіки України є своєчасним та акту-
альним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Економічну теорію щодо сутності тіньової 
економіки, дослідження окремих аспектів її 
функціонування та шляхів детінізації роз-
вивали відомі вітчизняні та зарубіжні вчені. 
Серед українських вчених слід назвати таких, 
як Б. Базилевич, С. Біла, В. Бордюк, О. Бур-
бела, Ю. Ванькович, З. Варналій, В. Гончарова, 
О. Мазур, H. Мущинська, О. Подмазко, І. При-
варникова, А. Сухорукова, Т. Тищук, О. Турчи-
нов, Ю. Харазішвілі.

Вагомий внесок у розвиток теорії функціону-
вання тіньової економіки та шляхів її детініза-
ції здійснили такі зарубіжні вчені, як, зокрема, 
Д. Блейдс, П. Гутман, В. Танзі, Е. Фейг, 
Ф. Шнайдер, Т. Корягіна.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак зазначимо, що у 
сучасній вітчизняній практиці господарювання 
чинники та механізми тінізації національ-
ної економіки загалом та державного сектору 
зокрема суттєво модифікуються, що вима- ЕК
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гає докладного наукового дослідження цієї 
проблеми. Сьогодні не існує єдиної наукової 
роботи, у якій би комплексно висвітлювались 
всі аспекти поширення сфери дії тіньової еконо-
міки в Україні, були проаналізовані причини та 
наслідки тінізації економічних процесів, визна-
чені шляхи їх подолання. Це ще раз підтвер-
джує доцільність та своєчасність дослідження 
означеної наукової проблеми.

Мета статті полягає у дослідженні сутності, 
проявів та впливу корупції на тінізацію дер-
жавного сектору економіки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналітичні оцінки свідчать про те, що до 
найістотніших чинників тінізації національ-
ної економіки належить недієвість органі-
заційно-інституціональних механізмів анти-
корупційного законодавства [1]. Результати 
Індексу сприйняття корупції 2013 року від 

Transparency International свідчать про те, що 
умови для ведення довгострокового бізнесу в 
Україні значно погіршилися. Основними при-
чинами є корумпований протекціонізм і злиття 
політичних та бізнес-інтересів. Згідно з цьо-
горічним дослідженням Індексу сприйняття 
корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) 
рейтинг України за рівнем корумпованості 
залишився практично незмінним – 25 балів зі 
100 можливих. Отже, країна посіла 144 місце 
серед 177 держав, охоплених дослідженням 
[2]. Основними причинами такого стану визна-
чаються монополізація бізнесу, неможливість 
його довгострокового планування та окупація 
державними корупціонерами.

Корупція (лат. “corruptio” – підкуп, хабар) – 
неправомірна діяльність у сфері політики та 
державного управління, яка полягає у вико-
ристанні посадовими особами доручених їм 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

Значне збільшення кількості необізнаних з 
національним законодавством та 

правопорядком іноземних підприємців та 
інвесторів, які зазнали тиску корупціонерів 

Відсутність стратегії формування нового 
суспільного ладу 

Відсутність прозорості процесів 
роздержавлення власності, вирішення 
різних економічних та господарських 

питань 

Прагнення усіх структур вирішити свої 
проблеми через державний апарат 

Пасивність правоохоронних та інших 
державних органів щодо притягнення 

винних у корупційних вчинках до 
відповідальності, що стало стимулом 

безкарності корупційних діянь 

Залишки кількісно завищеного старого 
державного апарату з необґрунтовано 

широкими повноваженнями 

Поширення у суспільстві думки про 
корумпованість влади, пріоритетність 
більш жорсткого покарання винних у 

вчиненні корупційних діянь, а не 
усунення причин та умов останніх 

Недооцінка ролі державного 
регулювання в економічних 

перетвореннях 

Відсутність сприятливого режиму 
діяльності підприємств та підприємців 

Зміна форм власності та утворення 
корпоративних угрупувань та кланів 

Масова зміна законодавчих і правових 
норм, послаблення контролю за їх 

виконанням 
Декларативність багатьох 

реформістських напрямів та рішень 
влади, їх обмеженість, зволікання та 

непослідовність у проведенні реформ 

Наявність політичних сил, що 
прагнуть повернення до старого ладу 

Переведення державної власності у 
приватну в інтересах окремих груп, 

тіньових структур і кланів 

Криміналізація економічних відносин 

Рис. 1. Передумови виникнення корупції в Україні 
Джерело: складено автором
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прав та владних можливостей для особистого 
збагачення [3]. Дослідники намагаються кла-
сифікувати корупцію, піддавши це явище пев-
ній структуризації. В наш час варто виділити 
чотири головні її типи:

1) хабарництво у торгівлі, пов’язане з функ-
ціонуванням чорного ринку, протизаконними 
фінансовими та майновими операціями, ухи-
ленням від сплати податків, фальсифікацією 
фінансових документів;

2) патронажна система, що виникає, як пра-
вило, тоді, коли реалізація незаконних угод 
концентрується в руках обмеженої кількості 
осіб або організацій; діячі, які контролюють 
патронажні системи, намагаються монополізу-
вати владу аж до встановлення повного контр-
олю за діяльністю легітимного уряду;

3) непотизм (дружба або кумівство), що при-
зводить до виникнення несправедливих великих 
поступок під час укладення угод, призначення 
родичів на ключові посади в системі управ-
ління, пільгової купівлі власності, доступу до 
«твердих» валют тощо;

4) кризова корупція – робота великої кіль-
кості бізнесменів в умовах ризику, коли пред-
метом купівлі-продажу стають рішення офіцій-
них органів, які можуть привести до великих 
політичних зрушень або змін в країні (державні 
гарантії інвесторам, процес приватизації) [4].

За типами взаємодіючих суб’єктів корупція 
буває:

– побутовою, що породжується взаємодією 
пересічних громадян і чиновників (різні пода-
рунки від громадян і послуги посадовій особі та 
членам її сім’ї, кумівство);

– діловою, яка виникає під час взаємодії 
влади і бізнесу (наприклад, у разі господарської 
суперечки сторони можуть прагнути заручи-
тися підтримкою для винесення ухвали на свою 
користь);

– корупцією верховної влади, яка відно-
ситься до політичного керівництва і верховних 
судів в демократичних системах; вона стосу-
ється груп, що при владі, недобросовісна пове-
дінка яких полягає в здійсненні політики у 
своїх інтересах і в збиток інтересам виборців.

Наявність та процвітання усіх чотирьох 
типів корупції в Україні є свідченням того, що 
українська корупція є системною. В деталь-
ному вигляді передумови виникнення корупції 
в Україні подано на рисунку 1.

Серед них можна назвати кілька основних, 
безпосередньо пов’язаних із функціонуванням 
державного сектору економіки: переведення 
державної власності у приватну в інтересах 
окремих груп, тіньових структур і кланів, зміна 
форм власності та утворення корпоративних 
угрупувань та кланів, відсутність прозорості 
процесів роздержавлення власності, вирішення 
різних економічних та господарських питань, 
масова зміна законодавчих і правових норм, 
послаблення контролю за їх виконанням, декла-
ративність багатьох реформістських напрямів 

та рішень влади, їх обмеженість, зволікання та 
непослідовність у проведенні реформ, криміна-
лізація економічних відносин (рис. 1).

Найнебезпечнішими проявами корупції в 
державному секторі економіки України, на 
нашу думку, є політична корупція, корумпо-
ваність судової системи, хабарництво в орга-
нах прокуратури та МВС, корупційні прояви у 
сфері охорони здоров’я; корупційний тиск на 
суб’єктів господарювання з боку контролюючих 
органів; непотизм (кумівство) в органах держав-
ної влади, корупційні схеми під час перероз-
поділу національного багатства та природних 
ресурсів. Внаслідок цього руйнується держава 
як інституція, відбувається відчуження влади 
від суспільства, знижуються імідж країни, 
ефективність політичних і судових інститутів, 
неефективно розподіляються та використову-
ються державні кошти й ресурси, зростає рівень 
тіньової економіки.

Економіка – це саме та сфера, заради якої 
державний чиновник вступає у корупційні 
зв’язки, де корупція живиться і де є найбільші 
прибутки. Тому зворотний вплив корумпова-
ності державного сектору на економіку особливо 
небезпечний, оскільки знижує ефективність еко-
номічної політики держави, змушує приватний 
бізнес переходити у тіньовий сектор, що тягне за 
собою порушення законодавства, спотворює сис-
тему оподаткування і правила підприємницької 
діяльності, підштовхує підприємців вирішувати 
свої питання поза правовим полем.

До одного з найбільш негативних наслідків 
впливу корумпованості державного сектору на 
економіку дослідники відносять розширення 
тіньової економіки. Це призводить до змен-
шення податкових надходжень до бюджету. 
Як наслідок, держава втрачає фінансові важелі 
управління економікою, загострюються соці-
альні проблеми через невиконання бюджетних 
зобов’язань [4].

Важливим у нашому дослідженні є питання 
взаємозв’язку тіньової економіки та корупції. 
Більшість дослідників корупції говорить про те, 
що наявність корумпованих чиновників справ-
ляє негативний вплив на доступ фірм на ринок. 
Проте чиновники не лише видають ліцензії фір-
мам, але й здійснюють чимало інших суспільно 
важливих функцій. Тому, хоча й можна як про-
стий шлях подолання корупції запропонувати 
припинення регулювання економікою, скасу-
вання ліцензій та позбавлення від чиновників, 
котрі всі є потенційними корупціонерами, це 
викличе нові негаразди. Безумовно, скасування 
регуляцій ринку, якими займалася бюрокра-
тія, зокрема відміна ліцензій, негативно позна-
читься на стані ринкової економіки загалом.

З. Варналій зазначає, що подальший розви-
ток тіньової економіки та розквіт корупції при-
зводять до перетворення України як держави 
на нове макроекономічне утворення – «тіньову 
парадержаву» [2]. «Тіньова парадержава» – це 
утворення державного типу макроекономічного 
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рівня, в якому внаслідок високого рівня коруп-
ції та тінізації державні послуги та суспільні 
блага розподіляються за ринковими принци-
пами. У такому утворенні остаточно форму-
ються та ефективно діють корупційні ринки 
державних послуг та суспільних благ, зокрема 
ринок адміністративно-господарських рішень, 
ринок державних посад, ринок державних при-
вілеїв, ринок державного захисту прав та сво-
бод громадян, ринок державної освіти і науки. 
З кожним новим циклом ситуація може погір-
шуватися. Найголовнішими наслідками наведе-
ного циклу є зростання у геометричній прогре-
сії частки тіньової економіки та корупції, які 
призводять до певних негативних процесів, що 
є похідними від двох вищезгаданих. Найголо-
внішим похідним наслідком від зростання рівня 
корупції є те, що у якийсь момент часу біль-
шість суспільних ресурсів (якщо не усі) почи-
нає розподілятися за ринковими принципами. 
Тобто ринкові відносини починають виникати 
там, де у «нормальних» держав їх не може і 
бути. Розквітають так звані корупційні тіньові 
ринки, а саме ринок адміністративно-господар-
ських рішень, ринок державного захисту прав 
та свобод громадян тощо. Та й саме формування 
права відбувається вже не за принципом закрі-
плення суспільних правил і звичаїв у законах, 
а за принципом «хто більше заплатить».

Така регресивна економічна модель базу-
ється на трьох взаємопов’язаних складових: 
корумпована бюрократія, державно-монополіс-
тичні корпорації та приватно-олігархічні хол-
динги [4]. Завдяки їх взаємодії створюються і 
діють нелегальні схеми збагачення. На найви-
щих щаблях економічної ієрархії корумпована 
бюрократія виділяє бюджетні кошти збитковим 
державним монополіям як інвестиції у капі-
тал, дотації, надбавки, індексації цін, кредити. 
Щорічний обсяг таких бюджетних витрат на 
покриття збитків державних монополій оціню-
ється в 120 млрд. грн. і більше [5]. А державно-
монополістичні об’єднання через шахрайські 
схеми (завищення оплати послуг і товарів при-
ватних компаній, продаж їм продукції за зани-
женими цінами) створюють штучні прибутки 
олігархічним конгломератам. Суму крадіжок за 
цією схемою оцінюють у 40–60 млрд. грн. [5].

Приватні олігархічні холдинги наживаються 
також внаслідок їх фінансування корумпова-
ною владою. Найвагоміші засоби корупційного 
надання коштів такі:

1) пільги з оподаткування, включаючи 
неправомірно велике повернення ПДВ, голо-
вним чином – нелегальні (їх можна оцінити в 
40–50 млрд. грн.);

2) бюджетні гарантії та кредити за окремими 
урядовими програмами і держзамовленнями – 
від 50 млрд. грн. до 80 млрд. грн. у різні роки;

3) кредити рефінансування олігархіч-
них банків, які видає НБУ; щорічно це 
40–50 млрд. грн., проте у 2014 році бан-

кам видали 180 млрд. грн.; у попередні роки 
близько половини кредитів рефінансування не 
поверталося [5].

Платою за це є хабарі. За даними інсайдерів 
вони становлять до 50% від отриманих коштів 
[5]. Прибутки корупціонерів не обмежуються 
«відкатами» олігархів і прямими хабарами від 
монополістів. Вони збирають гроші й за інші 
свої послуги: призначення на урядові посади 
та посади керівників державних корпорацій, 
включення до складу народних депутатів, 
дозвільні послуги бізнесу, мінімізація податко-
вих платежів, оформлення митних документів, 
підвищення цін і тарифів, доступ до державних 
активів, уникнення кримінальної відповідаль-
ності. Ці послуги оцінюються від 50 млрд. грн. 
до 75 млрд. грн. [5].

Загалом у корупційному фінансовому обороті 
щорічно знаходяться щонайменше 350 млрд. грн., 
щонайбільше – 520 млрд. грн. Сюди ще потрібно 
додати нелегальний корупційний оборот на міс-
цевому рівні – мінімум 150–170 млрд. грн. [5]. 
В сучасних умовах виявляються тенденції до 
зростання корупційних потоків через більш 
високі ризики для чиновників щодо викриття їх 
злочинів та зменшення прибутків олігархів через 
поглиблення економічної кризи та переділ між 
кланами державних фінансових потоків.

Висновки. Отже, корупція як системне явище 
в економіці України сприяє посиленню тінізації 
державного сектору економіки. У вітчизняній 
економіці корупція набуває найнебезпечніших 
форм прояву. Взаємодія корумпованої бюрокра-
тії, державно-монополістичних корпорацій та 
приватно-олігархічних холдингів призводить 
до створення і реалізації різноманітних тіньо-
вих схем, завдяки яким корумпованими чинов-
никами, олігархами, менеджерами державних 
монополій розкрадаються величезні суми гро-
шей. Такі втрати збіднюють суспільство і галь-
мують розвиток економіки країни.
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