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У статті розглянуто основні причини виник-
нення, сфери поширення, умови існування 
та наслідки тіньової зайнятості населення 
України. Проаналізовано статистичні дані, 
в результаті яких виявлено ризики поши-
рення та шляхи мінімізації, обмеження масш-
табів тіньової зайнятості на ринку праці.
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тіньова діяльність, тіньовий ринок праці, 
тіньові доходи, заробітна плата «в конвер-
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В статье рассмотрены основные причины 
возникновения, сферы распространения, 
условия существования и последствия 
теневой занятости населения Украины. 
Проанализированы статистические дан-
ные, в результате которых выявлено риски 

распространения и пути минимизации, 
ограничения масштабов теневой занято-
сти на рынке труда.
ключевые слова: теневая занятость, 
теневая деятельность, теневой рынок 
труда, теневые доходы, заработная плата 
«в конвертах», детенизация занятости.

The article examines the main causes, incidence, 
conditions for the existence and consequences 
of shadow employment in Ukraine. Analyzed the 
statistics, in which the identified risks and ways 
to minimize the spread, limiting the shadow 
employment in the labor market.
Key words: shadow employment shadow 
activities, black market labor, shadow 
income, wages «in envelopes» legalization of 
employment.

Постановка проблеми. В Україні впродовж 
останніх років спостерігається погіршення загаль-
ної економічної кон’юнктури, значне відставання 
реального життя від існуючих стандартів, форму-
ється високий рівень суспільного незадоволення 
діяльністю влади. Так надмірна інфляція, спад 
виробництва, вимушена неповна зайнятість та 
безробіття, низькі стандарти оплати праці, значна 
непристосованість до нових умов системи соці-
ального захисту, відсутність законодавчих важелів 
впливу призводять до падіння реальних доходів 
домогосподарств; посилення майнової диференціа-
ції населення; поширення та поглиблення бідності[5]. 
Зрозуміло, що за таких умов господарювання тіньова 
економіка набуває темпу росту. Проблема безро-
біття надзвичайно актуальна, так як праця – чи 
не найважливіший фактор виробництва, бо саме 
завдяки їй можна ефективно поєднати природні 
ресурси і засоби виробництва задля забезпечення 
максимального випуску товарів і послуг, що у свою 
чергу сприяє задоволенню потреб споживачів та 
зростанню прибутків.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам регулювання ринку праці, відтворення 
трудового потенціалу приділено багато уваги в робо-
тах М. Армстронга, Д. Гелбрейта, Р. Еренбурга, 
Дж. Кейнса, К. Макконнелла, А. Оукена, П. Самуель-
сона, В. Марцинкевича, А. Рофе, А. Смита, а також 
у працях українських вчених: О. Амоші, А. Базилюк, 
Д. Богині, І. Бондар, О. Грішнової, Т. Заяць, А. Колота, 
О. Кузнєцової, Е. Лібанової, О. Новикової та ін.

Теоретичні і практичні аспекти самозайнятості, 
неформальної зайнятості населення висвітлю-
ються у роботах В. Гімпельсона, Р. Капелюшникова, 
Т. Базиленко, Д. Стребкова, П. Петракова. Серед 
українських вчених, що зробили вагомий внесок 
у дослідження причин неформальної зайнятості, 
слід відзначити праці С. Бандура, І. Гнибіденка, 
Е. Лібанової, О. Макарової, П. Саблука, М. Соколик, 
В. Юрчишина та ін.

Метою статті є аналіз тіньової зайнятості на ринку 
праці України, визначення існуючих проблем поши-
рення та розвитку тіньової зайнятості та розробка 
пропозицій щодо напрямів мінімізації цієї проблеми.
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Виклад основного матеріалу. Вже сьогодні 
в Украї ні спостерігається відплив частини насе-
лення із офіційного сектора економіки до тіньового, 
що становить реальну проблему, загрожує безпеці, 
суспільній моралі та добробуту населення. 

неформальна зайнятість – зайнятість, що 
визначається кількістю неформальних робочих місць 
на підприємствах формального чи неформального 
секторів або в домогосподарствах упродовж звіт-
ного періоду. Іншими словами, це діяльність насе-
лення у неформальному секторі економіки. Такий 
процес виникає лише тоді, коли нормальна, діюча 
економіка не може задовольнити потреби людей. 
Так, наприклад, неформальна зайнятість виникає 
внаслідок безробіття та інших негативних соціаль-
них та економічних явищ, коли заробітна плата не 
може покривати усі витрати на проживання. Власне 
тому для України пріоритетним завданням виступає 
детінізація ринку праці, що передбачає обмеження 
обсягів тіньового сектору та створення сприятливих 
умов для легальної економічної діяльності суб’єктів 
господарювання, використання тіньових капіталів 
на користь суспільства, прискорення соціально – 
економічного розвитку країни та наповнення на цій 
дохідної частини бюджету [3].

До основних причин і наслідків поширення 
тіньових схем у вітчизняній сфері зайнятості слід 
віднести: скорочення виробництва в основних 
видах економічної діяльності під впливом роз-
гортання соціально-економічної та політичної 
кризи в країні; гальмування економічних реформ 
унеможливлює активізацію інвестиційно-інновацій-

них процесів, що надало б можливість збільшити 
кількість нових робочих місць; недосконалість 
регулятивних механізмів ринку праці спричинює 
низькі економічні стимули до офіційного працев-
лаштування працівників; відсутність ефективної 
системи контролю й покарання за порушення 
роботодавцями чинного законодавства у сфері 
трудових відносин; нестабільність фіскальної 
політики в державі та несприятливі умови для 
ведення легального бізнесу; розбалансованість 
ринку праці й освітніх послуг зумовлює перекоси 
в професійно-кваліфікаційній структурі робочої 
сили та її невідповідність потребам роботодав-
ців; надмірний податковий тягар, фінансово-еко-
номічна вразливість і низькі доходи населення, 
поширення бідності серед працюючих; недієвість 
організаційно-інституціональних механізмів анти-
корупційного законодавства; низька якість дер-
жавних послуг і відсутність системи державних 
стандартів з їх надання знижує мотивацію насе-
лення до наповнення бюджету та соціальних 
фондів; низька довіра до державних інституцій 
і ліберальна система покарання за порушення 
додаткового й трудового законодавства прово-
кують ухиляння від оподаткування та внесків 
у соціальні фонди тощо [4].

Існування такого соціально-економічного явища, 
як тіньовий ринок праці зумовлює суттєве ско-
рочення у структурі доходів бюджету, зокрема, 
частки податкових надходжень. Проблема тіньової 
економіки – це не лише проблема економічна, а й 
соціальна. За великих обсягів тіньового сектора 

 

рис. 1. Зайняте населення у неформальному секторі економіки у 2016 році



201

  дЕмографія, Економіка праці, соціальна Економіка і політика 

економіки суттєво зменшуються надходження до 
дохідної частини державного бюджету, а отже, 
зменшується видаткова частина на виплату пен-
сій та інших соціальних виплат, заробітної плати, 
стипендій тощо.

Протягом останніх років одним із головних 
завдань державної політики України є концентрація 
зусиль усіх гілок влади на комплексному здійсненні 
радикальних економічних, правових, організаційних 
і силових заходів щодо рішучого обмеження коруп-
ції і тіньової зайнятості. За оцінками Міжнародної 
організації праці (МОП), рівень тіньової зайнятості 
в Україні становить близько 9%. Разом з тим, спе-
цифікою тінізації ринку праці в Україні є наявність 
комбінованих форм оплати праці, які передбачають 
часткову виплату заробітної плати «в конвертах» [2].

За даними Державної служби статистики, кіль-
кість економічно активного населення віком від 15 до 
70 років у середньому у 2016 році становила 18,0 млн 
осіб (у 2015 році – 18,1 млн осіб). Рівень економіч-
ної активності серед осіб віком 15–70 років, склав 
62,2% (у 2015 році – 62,4%) Найвищий рівень еконо-
мічної активності був у Миколаївській, Рівненській, 
Харківській, Дніпропетровській областях та м. Києві, 
а найнижчий – у Хмельницькій, Тернопільській, Доне-
цькій та Волинській областях. Чисельність зайнятого 
населення у віці 15–70 років, становила 16,3 млн 
осіб (у 2015 році – 16,4 млн осіб). У структурі зайня-
того населення 84,4% складають наймані праців-
ники, 1,2% – роботодавці, 14,2% – самозайняті особи, 
решта – безкоштовно працюючі члени сім’ї. Серед 
зайнятого населення 24,3% (або 4,0 млн були зайняті 

у неформальному секторі економіки (у 2015 році 
частка таких осіб становила 26,2%).

Серед видів економічної діяльності найбільш 
поширеною неформальна зайнятість була у сіль-
ському, лісовому та рибному господарствах (40,8%), 
у оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотран-
спортних засобів (20,9%), а також у будівництві 
(15,5%). У 2016 році не відбулося значних змін 
у професійному складі зайнятого населення[1]. Як 
і у попередні роки, кожен п’ятий займав робочі місця, 
що відносяться до класу найпростіших професій, 
18% зайнятих становили – професіонали, 17% пра-
цівники сфери торгівлі та послуг, 12% – кваліфіковані 
робітники з інструментом, стільки ж фахівці,11% – 
робітники з обслуговування, експлуатації та контр-
олю за роботою технологічного устаткування та 
машин [2].

Основною причиною виникнення тіньового ринку 
праці є наявність можливостей для певної частини 
економічних агентів не дотримуватися існуючого 
законодавства. Доречно також виділити й фактори, 
що сприяють розвитку даного процесу:

1) низький рівень заробітної плати в державному 
секторі економіки;

2) складна система оподаткування, нестабіль-
ність податкового законодавства, високий податко-
вий тиск і нерівномірність податкового навантаження 
на суб’єкти господарювання.

Сьогодні загальна сума цих відрахувань становить 
37,5%, з яких пенсійний збір – 32%, страхові внески 
в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 
2,9%, страхування на випадок безробіття – 1,9%, 

 рис. 2. Зайняте населення у неформальному секторі економіки
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а ставка страхового збору в разі нещасного випадку 
на виробництві залежить від галузі. Разом з єдиною 
ставкою на доходи фізичних осіб, загальне наванта-
ження на фонд заробітної плати становить 50,5%; [2].

– низька якість державних послуг, передусім 
тих, що стосуються життєзабезпечення громадян 
і надаються медичними установами, закладами 
освіти та комунальними службами;

– надмірне регулювання підприємницької діяль-
ності, високий рівень корупції та некомпетентність 
державних службовців;

– відсутність довіри до державних інституцій.
На сьогодні в Україні серед головних причин 

існування тіньової економіки можна назвати кризу 
системи управління, дисбаланс між розвитком про-
дуктивних сил та виробничими відносинами, вели-
кий розрив між багатими і бідними прошарками 
населення, відсутність середнього класу як стабі-
лізаційного фактора в суспільстві, високі податки й 
нерівномірний їх розподіл, надмірне регулювання 
підприємницької діяльності, недосконалість зако-
нодавства, високу вартість кредитів, недостатню 
ефективність управління державним майном, низьку 
підприємницьку культуру, високий рівень корупції 
та відсутність науковообґрунтованої та ефектив-
ної, при практичному застосуванні, стратегії й про-
грами детінізації економіки країни. Якщо дивитися 
за параметрами динаміки грошових доходів і витрат 
населення, виникає такий висновок: відбувається не 
стільки економічне зростання, хоча воно, безумовно, 
є, скільки детінізація економіки [5].

Одна з причин цього явища, з нашої точки зору, 
може бути пов’язана із запровадженням спрощеної 
системи оподаткування. Фактично у багатих людей 
з’явилася можливість показувати обсяги свого вироб-
ництва і нічого при цьому не платити до казни, що 
й стало потужним чинником детінізації останніми 
роками. З цим треба рахуватися. З іншого боку, немож-
ливо зруйнувати тіньову економіку лише «згори». 
Треба впливати на свідомість середнього класу насе-
лення країни, який втягнутий у тіньові відносини. 
Власник підприємства, який приховує свої доходи, 
не робить це самостійно. Він обов’язково залучає до 
цього своїх працівників. Сьогодні на це згодні і власник 
підприємства, із зрозумілих причин, і найманий праців-
ник, тому що він отримує більші кошти, не сплачуючи 
за це податки та нічого не втрачаючи.

Одним із завдань політики детінізації є розірвати 
цей зв’язок. Зробити це можна, на нашу думку, шля-
хом ефективної дії загального соціального страху-
вання, передусім, пенсійного.

Тіньові гроші – це результат людської праці. Якщо 
існують тіньові гроші, то існують й сотні тисяч «під 
невільників», які в «тіні», тобто за межами будь-якого 
соціального захисту з боку держави, створюють 
багатство декількох десятків українських олігархів 
та магнатів.

Державна політика детінізації має містити дві 
взаємоузгоджені складові. З одного боку, це адміні-

стративна складова детінізації, що передбачає кроки 
щодо посилення адміністрування збору податків та 
перекриття шляхів ухиляння від сплати податків [3].

Для посилення контролю за економічною діяль-
ністю суб’єктів господарювання з метою запобігання 
тіньовій зайнятості можна запропонувати наступні 
заходи:

внесення змін до законодавства, що посилять 
відповідальність за несплату податків;

– розробка та прийняття нормативних актів про 
обов’язкову декларацію доходів при придбанні влас-
ності на значну суму;

– розширення повноважень Податкової адміні-
страції та збільшення кількості податкових перевірок.

висновки з проведеного дослідження. 
Тіньову зайнятість розглядають в умовах транс-
формаційної економіки, як абсолютно очевидний 
факт, а її нелегальність зумовлена нестабіль-
ністю соціально-економічних інститутів. Збіль-
шення тіньової зайнятості вбачаємо у скороченні 
виробництва в найосновніших видах економічної 
діяльності, низькій частці оплати праці у випуску, 
збереженні високого рівня бідності працездат-
ного та працюючого населення, високому рівні 
оподаткуванні легального бізнесу, в т.ч. вне-
сків у державні соціальні фонди, низькому рівні 
дотримання установлених законів і, як результат, 
втраті довіри до правоохоронної, судової систем 
держави. Хоча внаслідок зайнятості у тіньовій 
сфері можна зберегти трудовий потенціал, це 
призводить до сприяння вирішенню проблем 
доходів і навіть виживання певної частини насе-
лення, але також зумовлює велику додачу зусиль 
та ресурсів для приховування такої діяльності, 
так і її наслідків, а найголовніше – призводить 
до нестачі обов’язкових податкових надходжень 
у результаті тіньової оплати праці, що досить 
необхідні для забезпечення основних функцій 
держави.

Більшість населення, залученого до нефор-
мальної економіки, цілком свідомо та добро-
вільно зробила вибір на її користь. У той же час 
багато роботодавців схильні порушувати норми 
трудового законодавства, нав’язуючи працівникам 
неформальну зайнятість як безальтернативне 
явище.
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