
Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у 2019 році
У 2019 році
рівень тіньової
економіки склав
28% від обсягу
офіційного ВВП

За попередніми розрахунками Мінекономіки рівень тіньової
економіки у 2019 році склав 28%1 від обсягу офіційного ВВП,
що на 3 в.п. менше за показник 2018 року.

Рис. 1. Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні
(у % від обсягу офіційного ВВП) і темпи приросту/зниження рівня

реального ВВП (у % до попереднього року)
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономіки

Тобто продовжується тенденція щодо зниження рівня тіньової
економіки. Водночас, залишається неподоланою низка чинників, що
стримують процеси детінізації економіки в Україні, серед яких
варто виділити:
низький рівень захисту прав власності;
Довідково: відповідно до Звіту про Глобальний індекс

конкурентоспроможності 2019 ефективність державних та суспільних
установ (“Інституцій”) залишається одним з найбільших конкурентних
“провалів” економіки України (104 місце серед 141 країни). За рівнем
захисту прав власності у рейтингу ГІК 2019 Україна знаходиться на
128 місці; за рівнем захисту прав інтелектуальної власності – на
118 місці відповідно.
недосконалість судової системи країни (основними вадами якої

визнаються недостатня інституційна спроможність та незалежність
гілок судової системи), як наслідок, низький рівень суспільної
довіри до неї;

1 Оцінка інтегрального рівня тіньової економіки в Україні у 2019 році є попередньою. Наразі оцінку рівня
тіньової економіки за одним з чотирьох методів розрахунку – методом збитковості підприємств – здійснено з
використанням попередніх статистичних даних про фінансові результати діяльності до оподаткування великих
та середніх підприємств (тобто, без малих підприємств, мікропідприємств, а також банків) по усіх регіонах
України, крім тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Після оприлюднення Держстатом остаточних
статистичних даних про фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування (за повним колом
підприємств та з результатами діяльності банків) оцінку рівня тіньової економіки в України за підсумком
2019 року буде уточнено.
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Довідково: експерти рейтингу Глобального індексу
конкурентоспроможності 2019 оцінили незалежність судової влади в
Україні на рівні, що відповідає 105 місцю серед 141 країни, а
ефективність правової системи в арбітражному врегулюванні – на рівні
103 місця відповідно.
високий рівень корупції в країні;
Довідково: експерти рейтингу “Індекс сприйняття корупції 2019”

оцінили рівень корупції в Україні у 30 балів, що на 2 бали менше ніж у
рейтингу 2018 року (за шкалою від 0 до 100, де 0 означає найвищий рівень
корупції відповідно до сприйняття респондентів, а 100 - найнижчий), що
відповідає 126 місцю серед 180 країн, які увійшли до рейтингу (120 місце
серед 180 країн у рейтингу 2018 року). За висновками експертів
рейтингу, в Україні продовжувала обмежуватись незалежність
антикорупційних органів, затягувався запуск Вищого антикорупційного
суду, створювались штучні законодавчі обмеження. Акцент було
зроблено на провальній судовій реформі та відсутності реформ в органах
правопорядку загалом.
збереження викликів забезпеченню стабільного функціонування

фінансової системи країни;
Довідково: у кредитному портфелі банків значною залишається

частка непрацюючих кредитів. Станом на 01.01.2020 частка
непрацюючих кредитів у загальному обсязі кредитування становила
53,83% (станом на 01.01.2019 – 55,83%). Це зумовлено, насамперед,
низькою кредитоспроможністю позичальників.
наявність територій, непідконтрольних Уряду, утворених у ході

збройного конфлікту на території країни, та, як наслідок, зростання
“потенційних можливостей” для виникнення нових схем
контрабанди товарами.

Зміни у
методологічних
положеннях

Це остання аналітична записка, яка містить результати оцінки
рівня тіньової економіки з використанням чинних методологічних
положень.
Наразі Мінекономіки працює над удосконаленням

методологічних рекомендацій щодо розрахунку рівня тіньової
економіки та підготовкою наказу Міністерства з їх затвердження.
Така робота обумовлена необхідністю врахування у методологічних
положеннях з оцінки рівня тіньової економіки змін і тенденцій,
сформованих в економіці країни останніми роками.
Наступні аналітичні записки міститимуть результати оцінки

тенденцій тіньової економіки, здійснені з використанням
удосконалених методологічних рекомендацій.
Також у цій аналітичній записці викладені результати

експериментальних розрахунків рівня тіньової економіки за двома
удосконаленими Мінекономіки методами2, що наразі
апробовуються. Зміни у методологічних положеннях з оцінки рівня
тіньової економіки стосуються:

2 На базі матеріалів наукового дослідження Науково-дослідного економічного інституту «Гармонізація моделі
розрахунку рівня тіньової економіки в розрізі видів економічної діяльності відповідно до оновлених
міжнародних стандартів у сфері статистики національних рахунків (СНР-2008 та КВЕД-2010)».
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1) методу “витрати населення – роздрібний товарооборот і
послуги”. Рівень тіньової економіки за цим методом удосконалено
шляхом включення у розрахунок: a) обсягу “тіньових” комерційних
послуг, що надаються населенню суб’єктами господарювання;
b) обсягу продажу домогосподарствами сільськогосподарської
продукції на неформальних ринках;
2) монетарного методу. Рівень тіньової економіки за цим методом

удосконалено шляхом: a) прийняття за базовий «умовний» рік, в
якому всі операції є безготівковими. Відповідно, відсутні умови для
вияву явища тіньової економіки; b) вилучення з розрахунку
модифікованої складової методу (як такої, що частково дублює
метод «витрати населення – роздрібний товарооборот і послуги»).

Динаміка рівня
тіньової
економіки за
окремими
методами

Усі методи, з використанням яких здійснюється оцінка рівня
тіньової економіки, зафіксували зменшення рівня порівняно з
2018 роком. Зокрема:
метод збитковості підприємств та метод “витрати населення –

роздрібний товарооборот” показали зменшення рівня тіньової
економіки на 3 в.п. кожний і склали відповідно 17%1 та 43% від
обсягу офіційного ВВП;
монетарний метод зафіксував зменшення рівня тіньової економіки

на 2 в.п. (до 22% від обсягу офіційного ВВП);
за електричним методом рівень тіньової економіки зменшився на

1 в.п. (до 26% від обсягу офіційного ВВП).

Рис. 2. Динаміка рівня тіньової економіки за окремими методами,
% від обсягу офіційного ВВП

Джерело: розрахунки Мінекономіки
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Довідково: кожен метод розрахунку рівня тіньової економіки охоплює
певну сферу національної економіки (з відповідно різною часткою в ній
нелегального сектору).

Лише інтегральний показник рівня тіньової економіки є
комплексним індикатором, що повною мірою характеризує таке
явище, як тіньова економіка.

Рівень тіньової
економіки за
методом
збитковості
підприємств у
2019 році склав
17% від обсягу
офіційного ВВП

Рівень тіньової економіки, розрахований з використанням методу
збитковості підприємств, склав за підсумком 2019 року 17%1 від
обсягу офіційного ВВП, що на 3 в.п. менше, ніж у 2018 році.
Довідково: відповідно до методологічних положень за методом

збитковості підприємств тенденція до збільшення рівня тіньової
економіки формується на тлі збільшення обсягу збитків (збільшення
кількості збиткових підприємств) або зменшення обсягу прибутків
суб’єктів господарювання (зменшення кількості прибуткових
підприємств).
Оцінку рівня тіньової економіки за методом збитковості підприємств

здійснено на базі даних про фінансові результати діяльності до
оподаткування великих, середніх, малих підприємств, мікропідприємств.

Рис. 3. Динаміка рівня тіньової економіки за методом збитковості
підприємств, % до обсягу офіційного ВВП
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономіки

Рівень тіньової
економіки у
видах
економічної
діяльності за
методом
збитковості
підприємств

Більшість ВЕД (за виключенням ВЕД “Транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність” та ВЕД “Сільське,
лісове та рибне господарство”) показали тенденцію до зменшення
рівня тіньової економіки на тлі скорочення обсягу збитків
підприємств цих ВЕД за результатами 2019 року порівняно з
2018 роком.
Довідково: необхідно зазначити, що методологічні підходи до

розрахунку рівня тіньової економіки базуються на комплексі припущень
та узагальнень. Тому зміну рівня тіньової економіки на 2-3 в.п. фактично
можна розглядати лише як орієнтир у зміні тенденцій тіньової економіки
у короткостроковому періоді.
Найбільше рівень тіньової економіки скоротився у ВЕД

“Фінансова та страхова діяльність” (на 17 в.п.). Цей результат оцінки
є попереднім і доволі оптимістичним, оскільки здійснений на
підставі попередніх даних про фінансові результати діяльності
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підприємств ВЕД (без урахування результатів діяльності банків, які
зрештою мають визначальний вплив на остаточні звітні дані).
Суттєво рівень тіньової економіки зменшився також у ВЕД

“Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів” (на 7 в.п.), у ВЕД “Операції з нерухомим майном” (на
5 в.п.), у переробній промисловості (на 5 в.п.). Доцільно зазначити,
що покращення фінансових результатів діяльності підприємств за
підсумком 2019 року та, як наслідок, зменшення частки тіньового
сегменту у їх діяльності, відбулось в умовах переходу підприємств
на міжнародні стандарти складання фінансової звітності, у ході якого
ними була здійснена переоцінка вартості активів.
Варто також зауважити, що при гармонізації фінансової звітності

із міжнародними стандартами для деяких підприємств постала
потреба у зміні їх ідентифікації за розмірами – велике, середнє, мале
підприємство та мікропідприємство. Відповідно, зміни у розподілі
підприємств за розмірами позначились на фінансових результатах
діяльності підприємств ВЕД.
Найбільш значущих змін через самоідентифікацію підприємства

за розмірами зазнали фінансові результати підприємств ВЕД
“Сільське, лісове та рибне господарство”. Так, до 01.01.2019
найменший рівень тіньової економіки традиційно фіксувався у
діяльності сільськогосподарських підприємств. За умов складання
підприємствами цього ВЕД фінансової звітності за міжнародними
стандартами оцінка тіньової економіки показала значно більший
рівень у ньому (20% за підсумком 2019 року) з тенденцією до
зростання (на 7 в.п. порівняно з рівнем 2018 року). Негативна
тенденція зміни рівня тіньової економіки у ВЕД “Сільське, лісове та
рибне господарство” сформувалась на тлі суттєвого збільшення
кількості збиткових підприємств – на 7,9 в.п. до 21,6% у 2019 році.
Це відбулося, у тому числі, внаслідок зростання собівартості
продукції підприємств ВЕД (зокрема, адміністративної складової) в
умовах високої вартості кредитування сільськогосподарських
підприємств (об’єктів з високими кредитними ризиками).
ВЕД “Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська

діяльність” показав збільшення рівня тіньової економіки на 8 в.п. (до
36% за підсумком 2019 року), отримане на тлі зростання обсягу
збитків підприємств цього ВЕД (у 2,1 разів порівняно з обсягом
2018 року до 25,5 млрд грн у 2019 році), отриманих, у тому числі,
внаслідок деструктивної дії на розвиток галузі логістичних проблем
у залізничному транспорті на тлі значного зносу рухомого складу.
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Рис. 4. Рівень тіньової економіки за видами економічної діяльності,
% від обсягу офіційного ВДВ відповідного ВЕД
Джерело: розрахунки Мінекономіки

Рівень тіньової
економіки за
методом
“витрати
населення –
роздрібний
товарооборот” у
2019 році склав
43%

Найбільший рівень тіньової економіки традиційно показав
метод “витрати населення – роздрібний товарооборот ” – 43% від
обсягу офіційного ВВП. Водночас порівняно з показником 2018 року
він зменшився на 3 відсоткових пункти.

Це свідчить про надання населенням переваги при задоволенні
споживчого попиту суб’єктам господарювання роздрібної торгівлі у
легальному сегменті в умовах достатньої пропозиції товарів та
помірної динаміки інфляційних процесів у звітному періоді.

Довідково: за даними Держстату, зростання споживчих цін у 2019
році продовжувало уповільнюватися і склало 4,1% (до грудня 2018 року), у
2018 році – 9,8% відповідно.

Середньорічна інфляція в 2019 році знизилась до 7,9% з 10,9% у 2018
році.

Це відбулося, у тому числі, завдяки уповільненню через канал
обмінного курсу зростання цін на непродовольчі товари та послуги, що
мають значну частку імпорту в собівартості, в умовах впроваджуваної
НБУ жорсткої монетарної політики. Сповільнилося також зростання цін
на продукти харчування завдяки розширенню пропозиції більшості овочів
нового врожаю та високому врожаю зернових. Повільніше зростали
адміністративно регульовані ціни, насамперед, через здешевлення газу.

Ревальваційна динаміка курсу та досягнуте уповільнення цін сприяло
покращенню споживчих настроїв в Україні, що зафіксували результати
дослідження Info Sapiens “Споживчі настрої в Україні” (здійснюється за
сприяння Dragon Capital).

За даними дослідження, у грудні 2019 року індекс споживчих
настроїв (ІСН) склав 92,2, що на 0,5 п. вище, ніж у листопаді 2019 року.
При цьому індекс економічних очікувань (ІЕО) зріс у грудні на 2,2 п. та
склав 97,0, а індекс поточного становища (ІПС), навпаки, зменшився (на
2,1 п.) і склав 85.

Удосконалений Мінекономіки метод “витрати населення –
роздрібний товарооборот і послуги” також зафіксував зменшення
рівня тіньової економіки відносно показника 2018 року на 1 в.п. (до
52% від обсягу офіційного ВВП). Це свідчить про поступове
зростання якості споживчої культури домогосподарств та надання
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переваги при придбанні товарів та послуг легальній торговельній
мережі, від підприємств якої можна вимагати (у тому числі, у
судовому порядку) забезпечити дотримання вимог до якості та
безпечності товарів і послуг, що реалізуються ними.

Рис. 5. Рівень тіньової економіки з використанням чинного та
удосконаленого порядку розрахунку за методом, % від обсягу офіційного
ВВП
Джерело: розрахунки Мінекономіки

Рівень тіньової
економіки,
розрахований
за монетарним
методом, у
2019 році склав
22%

Рівень тіньової економіки, розрахований з використанням
монетарного методу, зменшився порівняно з показником 2018 року
на 2 в.п. і склав 22% від обсягу офіційного ВВП. Удосконалений
Мінекономіки монетарний метод також зафіксував зменшення
рівня тіньової економіки на 2 в.п. (до 37% від обсягу офіційного
ВВП), що, на наш погляд, є адекватною оцінкою тенденцій тіньової
економіки за цим методом на тлі скорочення обсягу залишків
готівкових коштів поза депозитними корпораціями (на 5,7% в
річному обчисленні станом на 31.12.2019; 9,3% станом на
31.12.2018).

Рис. 7. Рівень тіньової економіки з використанням чинного та
удосконаленого порядку розрахунку за монетарним методом,

% від обсягу офіційного ВВП
Джерело: розрахунки Мінекономіки
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Рівень тіньової
економіки за
електричним
методом у
2019 році склав
26%

Рівень тіньової економіки, розрахований з використанням
електричного методу, порівняно з 2018 роком зменшився на 1 в.п. і
склав 26% від обсягу офіційного ВВП. Відповідно до методології
розрахунку тенденція до зменшення рівня “тіні” за цим методом
засвідчується збільшенням обсягу реального ВВП (на 3,2% відносно
показника 2018 року) більшими темпами, ніж обсягу внутрішнього
споживання електроенергії за вирахуванням споживання на
комунально-побутові потреби (на 2,5% відповідно).

Довідково: якщо має місце перевищення приросту (менше падіння)
внутрішнього споживання електроенергії над приростом (падінням)
ВВП – вважається, що електроенергія спрямовується на виробництво у
тіньовому секторі.

Рис. 6. Рівень тіньової економіки за електричним методом, % від обсягу
офіційного ВВП

Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономіки

Подолати тіньову економіку лише шляхом запровадження адміністративних
заходів неможливо. Тому політика детінізації має базуватися на засадах заохочування
до ведення легального бізнесу, які передбачають:

по-перше, усунення першопричин, що зумовлюють ухід економічних агентів у
тінь - процес детінізації економіки набуде належної результативності лише у разі
створення державою стабільних сприятливих умов для нарощення суб’єктами
господарювання економічної активності в легальній економіці завдяки поліпшенню
інвестиційного та підприємницького клімату в країні;

по-друге, упередження застосування економічними агентами недобросовісних
дій, які носять злочинний та/або антигромадський характер.

Слід також зазначити, що основною умовою ефективності політики з детінізації
економіки є наявність довіри суспільства до дій влади.


