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Ірина Мельота, магістр економіки: науковий співробітник Інституту 
економічних досліджень та політичних консультацій. Дослідницькі 
інтереси в сфері державних фінансів, особливо стосовно соціальних 
питань, проблем тіньової економіки. 

Пол Р. Грегорі, відомий член Гувер Інституту та завідує кафедрою 
економіки в Університеті м. Х‘юстона. Він був координатором проекту 
нафтового законодавства в Росії, що фінансувався Світовим Банком та 
найбільшими міжнародними енергетичними корпораціями; працював 
економічним радником в уряді України; читав лекції в Московському 
Університеті та у Вільному Університеті Берліну, проводив дослідження 
в Німецькому Інституті економічних досліджень (Берлін). Більше ніж 25 
років він присвятив дослідженню Радянського Союзу. 
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Новий погляд на тіньову економіку 
України: чи її вже оцінено? 
 

Ірина Мельота, Пол Грегорі 

1 Вступ 

В цій роботі ми розглядаємо тіньову економіку (ТЕ) як усі види 
економічної діяльності, які не відображені в офіційній статистиці (Lacko, 
1998; Schneider, 2000). Це означення охоплює всю економічну 
діяльність, яка створює додану вартість у “статистичній тіні” (не звітні, 
не зареєстровані або не досліджені підприємства), “економічній тіні” 
(частково звітні або зареєстровані підприємства), неформальному 
секторі і нелегальному секторі. Світовий Банк (World Bank, 2001) 
розрізняє вісім видів тіньових операцій, які треба розглядати для 
точного вимірювання ТЕ1. Вимірювання ТЕ є складною справою, тому 
що потрібно охопити широкий спектр економічної діяльності, яку її 
організатори намагаються приховати. Тут нема правильної чи 
неправильної відповіді. Ми намагатимемось знайти якнайкращі оцінки. 
В іноземній літературі про Україну говориться як про країну з 
перехідною економікою з досить таки великою тіньовою економікою 
(Kaufmann, 1996; Lacko, 1998; Schneider, 2000). Широковідомі 
дослідження (Kaufmann та Kaliberda, 1996) твердять, що ВВП України 
був би на 40% більшим, якщо включити ТЕ, і що економічний спад між 
1990-1999 рр. (після якого відновилось позитивне зростання) складав 
би 41% замість офіційних 67%, якби тіньова економіка була врахована 
(див. Таблицю 1, Додаток А). Оцінки відносного розміру ТЕ лежать в 
межах 30% та 100% (Telgmaa, 1999). Більше того, експерти вважають, 
що структура ТЕ України є незвичайною в тому розумінні, що вона 
сконцентрована переважно на великих підприємствах, на відміну до 
більш звичної її концентрації в секторі домогосподарств та малих 
підприємств (Johnson та Kaliberda, 1996). 

Дослідження української ТЕ дають оцінку, яка одночасно втішає та 
викликає занепокоєння. Втішає те, що внутрішнє виробництво не є 
таким малим, і що економічний спад не є таким вражаючим, як говорить 
офіційна статистика. Дійсно, ТЕ є буфером, що дозволяє звичайним 
людям та малому бізнесу виживати в час економічної кризи. Але 
одночасно непокоїть те, що така велика частка економічної діяльності в 
нелегальному або напівлегальному вигляді не може бути «здоровою». 
Така економіка не зможе збирати податки, буде корумпованою, не 
зможе мати відповідних макроекономічних показників. Українське 
приватне підприємництво не може розвиватись динамічно, тому що малі 
тіньові підприємства не можуть зростати у більші підприємства, оскільки 

                                           
1 У Додатку В наведено ці вісім категорій. 
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їх доступ до зовнішніх капіталів є обмеженим. Якби в США підприємства 
Силіконової Долини не мали змоги залишити свої гаражні підприємства 
за допомогою фінансування з ринку капіталів, вони б ніколи не зросли 
до гігантських концернів, які стимулювали економічне зростання 
Америки в 1990-х роках. 

2 Українська тіньова економіка в офіційній 
статистиці 

Всесторонні дослідження тіньової економіки (Schneider та Enste, 2000) 
головним чином використовують непрямі методи (такі, що базуються на 
споживанні електроенергії або на попиті на гроші) для оцінки розміру 
та темпів зростання ТЕ в багатьох країнах. Ці дослідження в більшості 
випадків припускають, що національні статистичні установи 
неправильно охоплюють як розмір, так і темпи зростання ТЕ в своїх 
офіційних агрегованих статистичних даних. Той факт, що більшість 
національних статистичних агенцій роблять поправку ВВП на ТЕ (див. 
World Bank, Statistical Issues in Transition Economies, 2001), в них 
ігнорується. Виникає логічне запитання про те, чи ці офіційні поправки 
дійсно “враховують” тіньову економіку і чи непрямі оцінки ТЕ не 
враховують їх двічі? По суті, якщо національні статистичні установи 
роблять дуже щедру поправку на тіньову економіку, тоді офіційне ВВП 
може навіть переоцінити реальну величну ВВП. Очевидним є те, що 
тіньова економічна діяльність навмисне приховується від державного 
контролю, що означає неможливість точного визначення того, чи 
поправки на ТЕ в даній країні є занадто малими або занадто великими. 
Ми хочемо наголосити, що дослідження ТЕ мають тенденцію ігнорувати 
такі поправки взагалі. Для перехідних економік, для яких необхідно 
виміряти справжні масштаби спаду виробництва та життєвого рівня 
населення, також необхідно мати правильне розуміння змісту офіційної 
статистики зростання та ВВП. 

Міжнародні організації (OECD, 1997) пропонують національним 
статистичним установам методології для якнайкращого включення 
тіньової економіки в офіційну статистику. Більшість країн, включаючи 
країни з перехідною економікою, де ТЕ вважається досить великою, 
насправді роблять серйозні спроби включити ТЕ в свою офіційну 
статистику (World Bank, 2001). На відміну від досліджень тіньової 
економіки (Schneider та Enste, 2000), які публікують наукові журнали, 
поправки на ТЕ зроблені національними статистичними установами у 
кращому випадку публікуються в технічних додатках, доступ до яких є 
обмеженим. 

3 Офіційні поправки на ТЕ в Україні 

Це дослідження аналізує поправки на ТЕ в офіційних національних 
рахунках України. Воно показує, що статистичні установи в Україні 
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дійсно роблять значні поправки, хоча ми прийшли до висновку, що 
справжній розмір ТЕ є заниженим. 

Економічна статистика в Україні, починаючи з 1993 року, є в процесі 
переходу від статистики матеріального виробництва (СМВ) до концепцій 
системи національних рахунків (СНР). Українська державна статистична 
установа, Держкомстат (ДКС), включає ТЕ в свої національні рахунки, 
починаючи з 1995 року, слідуючи рекомендаціям таких міжнародних 
організацій, як Євростат, і публікує внутрішній звіт про ці поправки2. 

Експерти Держкомстату стверджують, що офіційне ВВП України вже 
охоплює ТЕ, хоча одночасно вони визнають, що такі поправки на ТЕ є 
суттєво неточними через приховану природу цієї діяльності. Таблиця 1 
підсумовує поправки ДКС на ТЕ в 1999 році. ДКС робить поправки двох 
типів ТЕ: поправки на додану вартість, створену в неформальному 
секторі домогосподарств (верхня межа поправки дорівнює 15,6% ВВП), 
та поправки на тіньову діяльність не фінансових корпорацій 
(підприємства). Другий вид поправок збільшує ВВП значно менше ніж 
перший вид – на 3,6%-4,6% ВВП. Отже, загальна поправка у ВВП на ТЕ 
складає приблизно 20% ВВП. ДКС також оцінює, що відсоток робочої 
сили, яка працює в неформальному секторі (“домашні” підприємства, на 
яких працює до п‘яти осіб), складає 10,3%. 
Люди, зайняті тіньовою економічною діяльністю, намагаються її 
приховати; тому ми не можемо очікувати великої точності поправок в 
Таблиці 1. Поправки ДКС базуються на наближених обчисленнях і 
експертних оцінках. Сторонні дослідники можуть запитати, чи ці 
поправки ДКС є раціональними в сенсі відповідності до апріорних 
очікувань, що базуються на реальних фактах з життя? Незвичайним є 
те, що ДКС приписує більше ніж три четверті створеної в ТЕ доданої 
вартості домогосподарствам і лише одну четверту частину – не 
фінансовим корпораціям. Український стереотип говорить про 
протилежне: специфіка ТЕ в Україні в тому, що вона зосереджена на 
великих підприємствах, включаючи великі державні підприємства. 
Газета “Урядовий кур‘єр”, наприклад, друкувала статті про нелегальні 
витрати та незаконну приватизацію підприємств, підпорядкованих 
Міністерству енергетики та палива, а також Державному комітету 
промислової політики3. Ключова роль домогосподарств відображається 
ДКС відносно малою поправкою для промисловості та дуже великими 
поправками для сільського господарства та торгівлі – діяльність, яка в 
більшості сконцентрована в секторі домогосподарств. 

 

                                           
2 Звіт управління національних рахунків Держкомстату “Про неформальну 

економічну діяльність в Національних Рахунках України”, 1999 р. 
3 Див. “Урядовий кур‘єр”, 3 серпня 2000 р. 
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Таблиця 1 
Поправки на тіньову економіку в Україні, Держкомстат 1999 р. 

Поправка як % доданої вартості сектора Поправка як % ВВП 

Сектори Домогосподарства 
(неформальна 
діяльність) 

Нефінансові 
корпорації (приховане 
та незареєстроване 
виробництво) 

Частка сектору 
у ВВП (ВВП = 
100%) 

Домогосподарства 
(неформальна ді 

Нефінансові 
корпорації (приховане 
та незареєстроване 
виробництво) 

Загальні 
поправки як % 

ВВП 

Метод оцінки, що 
використовується для 

поправок 

1 2 3 4 5 = 2 x 4 6 = 3x 4 7 = 5 + 6 8 

Промисловість 2,5-3 n/a 33,2 1,0 2-3 3-41) Дані ДПА, дослідження 
домогосподарств 

Сільське господарство 70 - 12,8 9,0 - 9,0 
Звіт про діяльність в с/г, 

дослідження 
домогосподарств 

Будівництво 19-20 7 5,2 1,04 0,36 1,4 Експертні оцінки 

Рибальство 15 - 0,1 0,02 - 0,02 Дослідження 
домогосподарств 

Лісництво 20-25 - 0,4 0,1 - 0,1 Дослідження 
домогосподарств 

Інше виробництво - - 0,7 - - - - 

Транспорт 0,6-0,7 - 13,2 0,09 - 0,09 Дослідження 
домогосподарств 

Торгівля2) 25-30 14 9 2,7 1,26 4,0 

Вибіркові дослідження, 
експертні оцінки, 
дослідження 

домогосподарств 

Споживчі послуги3) 25  0,6 0,15  0,15 Дослідження 
домогосподарств 

Житлово-комунальні 
послуги 30 - 5 1,5 - 1,5 Дослідження 

домогосподарств 

Інші послуги - - 20,8 - - - - 

Загальні поправки як 
% ВВП 

   15,55 3,6-4,6 19,2-20,2  

1) Тільки загальні поправки на неформальну діяльність малих підприємств як % ВВП 
2)  Торгівля включає роздрібну торгівлю та громадське харчування 
3) Споживчі послуги включають пошиття одягу, послуги перукарень і т.д. 
* Примітка: Обчислення тіньової економіки в секторі нефінансових корпорацій зроблено по галузях (виробництво, будівництво, транспорт, торгівля), і 
для неформальної діяльності домогосподарств – в наступних галузях: промисловість, будівництво, сільське господарство, торгівля, послуги, освіта, 
охорона здоров‘я, культура. Ці обчислення базуються на економічних дослідженнях домогосподарств та на інформації ДПА. Поправки на 
імпорт/експорт, на так звану “човникову” торгівлю, зроблені НБУ включено до балансу поточних рахунків. Додаткові обчислення були зроблені для 
малих підприємств, які дають викривлену інформацію про свою виробничу діяльність (тобто зменшують обсяг виробництва та перебільшують вартість 
виробництва). Підсумкові звіти підприємств були порівняні із звітами середнього підприємства в галузі для вимірювання виробництва малого 
підприємства. В результаті ці поправки збільшують ВВП на 2%-3%. 
Джерело: розрахунки неформальної економічної діяльності в національних рахунках України (неопубліковане) 
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Для того, щоб зрозуміти поправки зроблені ДКС, ми порівняємо їх з 
поправками, зробленими за єдиною методологією для 10 країн з 
перехідною економікою (одинадцята - Кіпр) - країн–кандидатів до 
вступу в Європейський Союз4. Таблиці 2а та 2б порівнюють українські 
поправки на ТЕ в різних галузях і за вісьмома категоріями, які 
визначені міжнародними організаціями, з відповідними середніми 
поправками для одинадцяти країн-кандидатів. Як видно, найбільша 
розбіжність є у надзвичайній 70% поправці для сільського господарства 
(на 57% більше середньої поправки, що складає 13%, і більше навіть 
від максимальної поправки у 44%) і відносно мала поправка (6%-9%5) 
для промисловості. Якщо ми застосуємо середні поправки для 
промисловості (10%) для України, частка ТЕ зросте на 2,5%. 
 

Таблиця 2a 
Порівняння поправок на ТЕ по галузях в Україні та 11 країнами-
кандидатами в ЄС, у % валової доданої вартості 

 Країни-кандидати Україна 
 Мінімальна Максимальна Середня  
С/г, лісництво, рибальство 0 44 13 70 
Промисловість 2 26 10 6-9 
Будівництво 0 46 26 20 
Торгівля 2 37 27 25 
Послуги 1 23 12 25 

Джерело: Світовий Банк, Статистичні питання в країнах з перехідною 
економікою, Таблиця 1 

На основі значень для країн-кандидатів, ми вважаємо, що більшість цих 
поправок є занадто низькими в Україні. Країни-кандидати набагато 
більше просунулися у реформуванні економіки, тому повинні мати 
меншу ТЕ ніж Україна. Навіть якби ДКС зробив більші поправки, ми все 
одно б сумнівались у достовірності висновків про те, що сектор 
домогосподарств є головним джерелом створеної в ТЕ доданої вартості. 
Ми підозрюємо, що тіньова економічна діяльність українських компаній 
є недооціненою, і нижче ми наводимо аргументи в підтримку цього 
твердження. 

                                           
4 11 країн-кандидатів - це 10 країн з перехідною економікою (Болгарія, 

Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словакія і 
Словенія) та Кіпр. 

5 Звіт ДКС не дає поправки на ТЕ в промисловості як % валової доданої 
вартості в секторі, тому у відповідній графі Таблиці 1 вони позначені як 
N/A. Але ці значення можна обчислити прямо з таблиці, поділивши 
величину поправки в промисловості, як % ВВП (стовпчик 6) на частку 
промисловості у ВВП (стовпчик 4). 
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Таблиця 2б 
Порівняння поправок на невраховану економічну діяльність: Україна та 11 країн-кандидатів 

Тип поправок за “табличним 
методом” Євростату 

Оцінки Держкомстату 
Методи і джерела 
використані 
Держкомстатом 

Середня поправка 
як % ВВП в 11 

країнах-кандидатах 

Поправка як % 
ВВП в Україні 

Статистична “тінь” (відсутня 
звітність) 

n/a - 2,5 -1) 

Статистична “тінь” (не поновлена 
реєстрація) n/a - 0,4 - 

Статистична “тінь” (не поновлена 
реєстрація і відсутні дослідження) n/a - 1,1 

- 
 

Економічна “тінь” (не повна звітність)
Прихована економічна 
діяльність та не повна 

звітність 

Дані аудиту, експертні 
оцінки, вибіркові 
дослідження 

 

7,2 3,6-4,62) 

Економічна “тінь” (відсутня 
реєстрація) Сектор домогосподарств

Дослідження 
домогосподарств, 

вибіркові дослідження 
4,2  

Неформальний сектор (відсутня 
реєстрації, не повна звітність) 

Сектор домогосподарств

Дослідження 
домогосподарств, 

вибіркові дослідження, 
звіти про доходи ДПА 

1,6 15,553) 

Нелегальна діяльність Не розглядається - 1,3 - 

Інші “неврахування” ВВП Сектор домогосподарств
Дослідження 

домогосподарств 0,4 - 

1) Дефіс означає, що ДКС не робить поправки цього типу для України 
2) Економічна “тінь” (не повна звітність і відсутність реєстрації), за Євростатом, в термінах ДКС відповідає прихованій незареєстрованій економічній 

діяльності в секторі не фінансових корпорацій. 3,6%-4,6% поправка порахована як сума значень шостого стовпчика в Таблиці 1. 
3) Неформальний сектор (не повна звітність і відсутня реєстрації), за Євростатом, в термінах ДКС відповідає неформальній економічній діяльності в 

секторі домогосподарств. 15,55% поправка обчислена як сума значень п‘ятого стовпчика в Таблиці 1. 

Джерело: Світовий Банк, Статистичні питання в країнах з перехідною економікою, Таблиця 1 
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4 Відносна продуктивність 

Держкомстат також оцінив, що частка робочої сили домогосподарств, 
зайнятих тіньовою економічною діяльністю складає 10%, в той час як 
неформальна економічна діяльність домогосподарств складає 15% 
доданої вартості ВВП. Отже, непрямі оцінки ДКС говорять, що праця в 
ТЕ є на 50% продуктивнішою, ніж праця в офіційному секторі. Зусилля 
та стимули до ефективної праці є сильнішими в ТЕ. Schneider (2000) 
пропонує приблизні порівняльні дані про тіньову робочу силу та тіньове 
виробництво для вибірки країн з перехідною економікою6. Ці дані не 
обмежуються лише неформальним сектором (домогосподарства). 
Відповідно до даних Schneider, тіньова робоча сила в країнах з 
перехідною економікою в середньому складає 49% офіційної робочої 
сили та 24% офіційного ВВП, тобто тіньова робоча сила є вдвічі 
ефективнішою ніж офіційна робоча сила. Якщо ці приблизні величини 
справджуються і для України, тоді українська тіньова робоча сила не 
має переваги в продуктивності, як в інших країнах з перехідною 
економікою, хоча потрібно відзначити, що ці обрахунки є дуже 
приблизними. Ця різниця може відображати відсутність тіньової 
діяльності підприємств в оцінках Держкомстату, які охоплюють 
переважно неформальну діяльність домогосподарств. Відносна 
продуктивність праці в Україні є подібною до продуктивності праці в 
країнах OECD. Schneider показав, що тіньовий ВВП на особу є десь на 
40% вищим, ніж офіційний ВВП на особу в країнах OECD – в 
середньому в усіх країнах - близько 40%. 

Вища відносна продуктивність праці ТЕ в Україні підтверджує загальну 
схему для інших країн, хоча вона можливо дещо нижча ніж для інших 
країн з перехідною економікою (що може бути наслідком обмежених 
обчислень ДКС). 

5 Дослідження домогосподарств 

Дослідження домогосподарств можна використати для перевірки 
достовірності поправок на ТЕ, зроблених ДКС. Вважається, що 
домогосподарства не схильні показувати доходи з тіньової економіки, 
але вони більш охоче показують свої витрати, особливо якщо витрати є 
агрегованими з індивідуальних статей видатків. 

Відповідно до Таблиці 1, українські домогосподарства приховують 
15,5% доданої вартості, яку вони створюють. Ми можемо використати 
нове дослідження домогосподарств в Україні, яке вперше було зроблено 
в 1999 році відповідно до міжнародних стандартів, для перевірки 

                                           
6 Schneider у вибірку країн з перехідною економікою включив Вірменію, 

Болгарію, Хорватію, Грузію, Казахстан, Киргизію, Румунію, Росію. 
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припущення, що домогосподарства не схильні показувати свої доходи7. 
Ми також припускаємо, що розрахунки тіньових операцій проводяться в 
готівці, а не за допомогою бартеру або взаємозаліків. Таблиця 3 
показує, що грошові витрати домогосподарств перевищують їх грошові 
доходи на 17% ВВП. Витрати домогосподарств на 50% більше, ніж 
доходи, що означає одне з двох: або домогосподарства неймовірно 
применшили свої заощадження, або вони не повністю надають звіти про 
свої доходи. 17% величина є досить близькою до величини поправки 
на ТЕ в секторі домогосподарств, зроблену ДКС і вже згадану вище. 
Отже, дослідження домогосподарств підтримує достовірність поправок 
на неформальну діяльність, зроблених ДКС. 

 

Таблиця 3 
Тіньові доходи в дослідженні домогосподарств, альтернативні оцінки, 
1999 р. (млн. грн.) 

 1999 

1. Кількість домогосподарств, тисяч 17,748 

2. Загальні грошові доходи домогосподарств 45,072 

3. Загальні грошові витрати домогосподарств  66,882 

4. Приховані доходи (3-2) (пряма оцінка з дослідження домогосподарств) 21,810 

5. Заощадження (дослідження домогосподарств) 631 

6. Альтернативна оцінка заощаджень (UEPLAC) 7,166 

7. Приховані заощадження 6525 

8. Приховані доходи (3+7-2) (непряма оцінка) 28,335 

9. Приховані доходи як % ВВП(з 4 і 8) 17%-22% 
1) Заощадження у дослідженні домогосподарств визначені як купівля 

нерухомості, цінних паперів, іноземної валюти, вклади в банки та приватне 
будівництво. 

Джерело: Держкомстат, Статистичний бюлетень “Витрати та доходи 
домогосподарств України у 1999 році” 

Таблиця 3 насправді може недооцінювати різницю між повідомленими 
витратами та доходами, тому що заощадження домогосподарств, 
визначені як купівля нерухомості, цінних паперів, іноземної валюти, 
банківські вклади, житлове будівництво, складають лише 1,4% від 
загальних грошових доходів (631 млн. грн.). Дані по витратах говорять 
про те, що заощаджень майже нема. Дуже ймовірно, що українські 
домогосподарства не схильні повідомляти свої заощадження, оскільки 
вони походять з тіньових прибутків. Тільки 0,4% всіх респондентів 
повідомили про купівлю нерухомості, 1,4% - про будівництво житла, 
4,7%- про купівлю цінних паперів, іноземної валюти, вклади до банків. 
Такий низький рівень заощаджень протирічить оцінкам заощаджень 

                                           
7 Дослідження було проведено за участю науково-дослідного інституту 

статистики, консультативної фірми ПАДКО/Агентства США з міжнародного 
розвитку та за консультативної фінансової підтримки Світового Банку. 
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домогосподарств зроблених UEPLAC (15,9%), які базуються на даних 
про накопичення капіталів8. Якщо ми припустимо, що вища величина 
заощаджень (7166 млн. грн.) є дійсною величиною заощаджень в 
Україні, тоді ТЕ в секторі домогосподарств зросте з 17% до 22% ВВП у 
1999 році. 
Порівняльні дослідження рівня заощаджень не дають їх чіткої картини 
для країн з перехідною економікою. Рівень заощаджень 
домогосподарств в Росії є в районі 11%, в той час як в Угорщині – 18%, 
в Польщі – 9%, в Болгарії – практично біля нуля9. Якщо ми припустимо, 
що рівень заощаджень в Україні близький до рівня заощаджень в Росії, 
тоді приховані доходи домогосподарств складатимуть майже 20% ВВП – 
що на 4% вище оцінок ДКС про ТЕ домогосподарств. 
Приховані прибутки домогосподарств не обов‘язково охоплюють лише 
приховану підприємницьку діяльність домогосподарств – форму доходу 
власників. Вони також охоплюють приховану заробітну плату на 
підприємствах з основною метою заощадити на нарахуваннях на фонд 
заробітної плати. Відповідно до дослідження підприємств в Україні 
зробленого Міжнародною фінансовою корпорацією, деякі підприємства 
платять своїм найманим працівникам готівкою (в конверті)10. Видається 
логічним, що 17%-22% частина прихованих доходів є прихованими 
доходами підприємств, а не домогосподарств. Якщо ми погоджуємось з 
оцінками ДКС неповідомлених доходів домогосподарств на рівні 15,5% 
ВВП і 20% - для всіх прихованих доходів домогосподарств, тоді сектор 
підприємств повинен характеризуватись 4,5% прихованих доходів. 

6 Порівняння ВВП за методами кінцевого 
використання та виробництва 

Фундаментальна тотожність національних рахунків говорить про те, що 
країна споживає (у формі приватного і державного споживання, 
інвестицій та чистого експорту) те, що вона виробляє. ВВП можна 
обчислювати як суму кінцевого використання або як суму доданої 
вартості в різних виробничо-господарських одиницях. Багато 
розвинутих країн беруть ВВП за кінцевим використанням (споживання 
плюс валові інвестиції плюс державне споживання плюс чистий 
експорт) за основу своїх ВВП рахунків. Це особливо стосується країн, 
що мають надійні величини обрахунку приватного споживання, 
оскільки більшість країн мають достатньо надійне вимірювання 

                                           
8 UEPLAC (Ukrainian-European Policy and Legal Advice Centre) використовує 

власні обрахунки Держкомстату: загальні заощадження є сумою 
заощаджень в банках та зростання грошових балансів (включаючи чисту 
купівлю іноземної валюти). 

9 C. Denizer, H. Wolf, and Y. Ying, “Household Saving in Transition 
Economies,”World Bank, Typescript, 2001; P. Gregory, M. Mokhtari, and W. 
Schrettl, “Do the Russians Really Save That Much: Alternative Estimates from 
the RLMS Survey,” Review of Economics and Statistics, Vol. 81, no. 4 
(November 1999), 694-703. 

 
10 Українські підприємства в 2000 році. Дослідження МФК бізнесу в Україні. 
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державного споживання, чистого експорту і валових інвестицій. 
Незалежне вимірювання ВВП за походженням має статистичну 
розбіжність з ВВП обчисленим за кінцевим використанням. В деяких 
випадках цю статистичну розбіжність можна використати для 
визначення розміру тіньової економіки, так як це зробили в Росії. 

ДКС обчислює ВВП України за кінцевим використанням і за джерелами 
походження, але не вказує статистичної розбіжності між ними. Це 
наводить на думку, що ДКС припускає, що оцінки ВВП за походженням 
є коректні, тоді ми можемо обчислити приватне споживання як 
залишок. Це виглядало б неправдоподібно, якби сума споживання, 
інвестицій та чистого експорту дорівнювала б сумі доданої вартості в 
кожному секторі.  

Ми можемо спробувати обчислити наш власний ВВП за кінцевим 
використанням, взявши дані Держкомстату про інвестиції, державне 
споживання і чистий експорт та використавши дані про приватне 
споживання дослідження домогосподарств11. Як видно в Таблиці 4, в 
результаті наших обчислень ми отримали статистичну розбіжність в 
розмірі 12% офіційного ВВП, що може слугувати виміром для тіньової 
економічної діяльності, яка не включена в офіційні дані. 

 

Таблиця 4 
Порівняння ВВП за кінцевим використанням і за виробництвом, Україна 
1999 р. 

 Дані ДКС як % від 
ВВП 

Дані з 
поправкою з 
дослідження 

домогосподарств

як % від 
скорегованого 

ВВП 

1 2 3 4 5 

С (споживання) 76453 60,1 90838 64,3 

Домогосподарств 72956 57,4 87755 61,8 

Неприбуткових організацій 3497 2,8 3497 2,5 

Державне споживання 24148 19,0 24148 17,0 

I (валові внутрішні інвестиції)  25147 19,8 25147 17,7 

X-M (експорт - імпорт) 1378 1,1 1378 1,0 

ВВП 127126 100 141925 100 

Статистична розбіжність між
даними ДКС та скорегованими
даними 

14799 або 11,6 % ВВП 

Джерело: національні рахунки України, статистична публікація, Держкомстат 
2000 р. 

                                           
11 Ми обчислюємо приватне споживання віднявши проміжне споживання (див. 

Додаток В), таке як на особисте підсобне господарство, грошову допомогу 
родичам та іншим особам, заощадження та аліменти, від загальних витрат 
домогосподарств.  
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Таблиця 5 підсумовує наші результати: як вже згадувалось, офіційний 
ВВП вже охоплює приблизно 20% поправок на тіньову економіку в 
секторах домогосподарств та нефінансових корпорацій, 15,5% з яких 
належать домогосподарствам, і щонайменше 4% - нефінансовим 
корпораціям. Дані про домогосподарства, отримані з незалежного 
дослідження, яке спирається на міжнародні стандарти, не протирічать 
цій величині, але наводять на думку, що це є нижньою межею ТЕ. 
Приховані доходи домогосподарств можуть складати 22% від ВВП, але 
ми вважаємо 20% є близькими до того, щоб бути правдою. Але не всі 
приховані доходи походять з домогосподарств. Невизначену частину 
складають приховані зарплати, що виплачуються підприємствами. 

 

Таблиця 5 
Порівняння різних обчислень тіньової економіки в Україні, у % 
офіційного ВВП, Україна 1999 р. 

 Оцінки 
ДКС 

 

Поправки ДКС 
плюс статистична 
розбіжність 

Метод 
споживання 
електроенергії 

Метод 
попиту на 
гроші 

Тіньовий ВВП ~20 ~31 421) 67 (нижня 
межа)2) 

Сектор 
домогосподарств 16 16 n/a n/a 

Сектор підприємств 4 15 n/a n/a 

1) Оцінки базуються на припущеннях Кауфмана (Kaufmann та Kaliberda, 1996). 

2) Оцінки зроблені Thiessen, Mel’ota, Vakhnenko in “Fiscal and Regulatory Causes 
of the Shadow Economies in Transition Countries: The Case of Ukraine”. Working 
paper № 9, IERPC. В дослідженні оцінки лежать в певному інтервалі, тому що 
різні пояснювальні величини змінні використовуються в різних моделях. 

Тепер якщо додати 12% статистичної розбіжності до «нижньої границі» 
поправок, зроблених ДКС (20%), ми отримаємо загальну величину ТЕ – 
32% ВВП, з яких 20% вже включено до офіційної статистики. 
Отриманий результат дає оцінки більш схожі на правду: половина ТЕ 
України зосереджена на підприємствах, і решта – в секторі 
домогосподарств. Цей висновок більше відповідає життєвим реаліям. 

7 Висновок 

Це дослідження показує, що офіційна статистика України робить досить 
щедрі поправки на ТЕ. Ми прийшли до висновку, що Держкомстат 
робить поправки на дві третини ТЕ України, але значні поправки 
робляться для сектору домогосподарств і мінімальні – для сектору 
підприємств. Тому державні діячі повинні відкинути уявлення про те, 
що офіційна статистика недооцінює стандарти життя в Україні, оскільки 
тіньове виробництво не включене. До цього часу неврахована тіньова 
економічна діяльність (яку ми врахували, використовуючи статистичну 
розбіжність) збільшує «реальне» ВВП України на 12%. В цінах 1999 
року, «справжній» ВВП України, відповідно до наших обчислень, 
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складає 141 000 млн. грн., замість офіційної величини 127 000 млн. 
грн.. З цих 141 000 млн. грн. близько 40 000 млн. грн. мають тіньове 
походження, дві третини яких вже є включеними в офіційну статистику. 

Різні тести щодо відповідності показують, що наші поправки є нижньою 
межею, але вони не показують, що верхня межа є набагато більшою від 
нижньої межі. Ми вважаємо, що верхня межа близька до 35%. 
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Додаток А 

Таблиця A 1 
Офіційний ВВП і загальний ВВП 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
% зміна в 
офіційному 
ВВП 

-4,0 -8,7 -9,8 -14,2 -22,9 -12,1 -10,0 -3,0 -2,0 -2,5 

% зміна в 
загальному 
ВВП* 

0,0 -7,5 -6,3 -7,8 -11,7 -5,4 -5,2 -1,8 -3,2 -2,0 

           
Індекс 
офіційного 
ВВП 

100 91,3 82,3 68,2 45,3 39,8 35,8 34,7 34 33,2 

Індекс 
загального 
ВВП 

100 92,5 86,7 79,9 70,6 66,8 63,3 62,1 60,2 59 

* Загальне ВВП включає офіційну і неофіційну економіку 

Джерело: Кауфман і Каліберда (1996) та власні розрахунки 

Додаток В 

Поправки на ТЕ зроблені Держкомстатом 

Табличний метод Євростату розглядає вісім типів непокриття ВВП: 
Т1:  Статистична “тінь” (відсутня звітність) 
Т2:  Статистична “тінь” (не поновлена реєстрація) 
Т3:  Статистична “тінь” (не поновлена реєстрація і відсутні 

дослідження) 
Держкомстат не розглядає ці типи “тіні”. 

Т4-Т5: Економічна “тінь” (неповна звітність і навмисна відмова 
від реєстрації) 

Держкомстат розглядає економічну “тінь” як приховану діяльність і 
неповну звітність не фінансових корпорацій. 
Поправки на відсутність звітності базуються на порівнянні звітів 
зареєстрованих підприємств та підприємств, що надають звітність. 
Порівняльний аналіз різних підприємств показує, що проміжне 
споживання у виробництві деяких малих підприємств є набагато вищим 
ніж для великих та середніх підприємств того самого виду економічної 
діяльності. Значна розбіжність між зарплатою особи, що працює на 
малому підприємстві, і середньою зарплатою на великому підприємстві 
в тій самій галузі економіки та в тому самому регіоні також породжує 
сумніви у достовірності звітів. 
Ця інформація дозволяє не тільки визначити випуск продукції на 
малому підприємстві, але також визначити інші величини (додану 
вартість, заробітну плату працівників, валовий прибуток). Після 
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корегування ВВП зросло на 2%-3%, що є сумою доданої вартості малих 
підприємств, що дають неповну звітність. 
Отже, значення ВВП обчисленого методом виробництва та за 
джерелами походження потребують корегування даних про 
виробництво, проміжне споживання та заробітну плату працівників. 
В секторі нефінансових корпорацій поправки зроблені в наступних 
областях: 

• � промисловість (приховане виробництво алкоголю, м‘ясних та 
молочних продуктів, пошиття одягу і т.д.). Оцінки базуються на 
порівнянні виробництва та споживання товарів у фізичних 
одиницях; 

• � будівництво. Експерти оцінюють зростання будівництва на 7% ; 
• � транспорт; 
• � торгівля (включаючи громадське харчування). Оцінки базуються 
на дослідженнях неорганізованих ринків. В результаті дані 
реалізації товарів зросли на 14%. 

Т6:  Неформальний сектор (нема реєстрації, неповна звітність) 
та  

Т8:  Інші “непокриття” ВВП. 
Цей тип “непокриття”, відповідно до Держкомстату, породжується з 
неформальної діяльності домогосподарств. Поправки базуються на 
вивченні економічних досліджень домогосподарств та інформації 
податкової адміністрації. 
Таблиця 2 показує поправки як % валової доданої вартості та як % 
ВВП. Найбільші поправки були зроблені для сільського господарства, 
торгівлі та будівництва. Хоча поправка для сільське господарства як є 
великою % валової доданої вартості, але вона є набагато меншою як % 
ВВП, тому що частка сільського господарства у ВВП є відносно малою. 
Загальна поправка на неформальну економіку досягає 15,5% ВВП у 
1999 році. 
Т7:  Нелегальна діяльність. 
Держкомстат не робить поправки до ВВП на нелегальну діяльність. 
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Додаток С 

Дослідження домогосподарств і оцінка неформальної 
діяльності в секторі домогосподарств 

Таблиця С 3a 
Зв‘язок між різнимим типами доходів 

Грошові, загалі доходи та сукупні ресурси Млн. грн. 

Оплата праці 24 127,8 
Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості 1 884,8 
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції 2 687,7 
Доходи від продажу особистого і домашнього майна 191,7 
Доходи від продажу нерухомості 394,0 
Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших цінних паперів, відсотки 
по вкладах, доходи від здачі внайми нерухомості тощо) 

108,6 

Пенсії 10 410,1 
Стипендії 80,9 
Допомога* – всього 3 271,3 

= Всього Грошові витрати (ВГВ) 45 071,6 
+  

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного 
господарства 

16266,9 

Пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання 
скрапленого газу, твердого, рідкого палива 

264,7 

Пільги на оплату санаторно-курортних путівок, послуг міжміського 
транспорту, зв‘язку  

694,3 

Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб продуктами харчування 3 999,6 
= Загальні доходи  68 679,7 
+  

Використання заощаджень, позики та повернені домогосподарству борги 2 016,9 

= Всього сукупних ресурсів 70 695,6 

* Допомога включає допомогу по безробіттю, соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім‘ям, на дітей, інші допомоги, допомогу від родичів та 
інших осіб 

Джерело: Держкомстат, Витрати та доходи домогосподарств України у 1999 
році, Статистичний бюлетень 
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Таблиця С 3б 
Зв‘язок між різними видами витрат 

Споживчі, грошові та сукупні витрати Млн. грн. 

Споживчі витрати на товари та послуги 63 378,8 

+   

Витрати на підсобне господарство 1 444,0 
Грошова допомога родичам та іншим людям 1 011,6 
Купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків 628,3 
Аліменти 72,4 
Податки, збори, внески 112,9 
Інші витрати 6,4 
= Всього грошових витрат (ВГВ) 66 882,2 

+  

Вартість спожитих та подарованих домогосподарством продуктів 
харчування, отриманих з особистого підсобного господарства та в порядку 
самозаготівель, вартість подарованих продовольчих товарів 

n/a 

Сума пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 2734,6 
Сума пільг на проїзд у міжміському транспорті та дотацій на путівки в 
санаторно-курортні заклади, телефону 

607,0 

= Всього сукупних витрат 90 839,6 

Джерело: Держкомстат, Витрати та доходи домогосподарств України у 1999 
році, Статистичний бюлетень 
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