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MECHANISM OF INTERACTION OF THE LEGAL AND SHADOW SECTORS OF THE 

ECONOMY: THEORETICAL BASIS 
 
Стаття присвячена дослідженню механізму взаємодії між легальним та тіньовим 
секторами економіки. У статті проаналізовано процес ціноутворення в тіньовому секторі 
економіки та вплив на нього таких факторів як: рівень оподаткування та корупції. В 
ринковій економіці зростання рівня оподаткування не підриває економічну структуру 
економіки лише змінюється співвідношення між легальним і тіньовим її секторами. Ціновий 
механізм продовжує функціонувати, але знижується економічна ефективність 
функціонування економіки. Зміна рівня оподаткування і корупції змінює співвідношення цін 
на товари в легальному і тіньовому секторах економіки, а також призводить до 
міжсекторного перерозподілу ресурсів в економіці (праці, землі, капіталу). Відповідно, 
легальний сектор економіки недоотримає ресурси, виведені у тіньовий. Економіка при цьому 
характеризується структурною трансформацією, але водночас, зберігає загальну рівновагу, 
поки тіньовий сектор економіки не перевищить граничне значення для економіки даної 
конкретної країни. 
 
The article is devoted to the study of the mechanism of interaction between the legal and shadow 
sectors of the economy. The article analyzes the process of pricing in the shadow sector of the 
economy and the impact on it of such factors as: the level of taxation and corruption. In a market 
economy, the growth of the level of taxation does not undermine the economic structure of the 
economy, only the ratio between the legal and shadow sectors is changing. The price mechanism 
continues to operate, but the economic efficiency of the functioning of the economy decreases. 
Changing the level of taxation and corruption changes the ratio of prices for goods in the legal and 
shadow sectors of the economy, and also leads to a cross-sectoral redistribution of resources in the 
economy (labor, land, capital). Accordingly, the legal sector of the economy will not receive the 
resources that are taken out in the shadow. At the same time, the economy is characterized by a 
structural transformation, but at the same time it maintains a general equilibrium until the shadow 
economy of the country exceeds the boundary value for the economy of this particular country. 
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Постановка проблеми. Сучасний стан української економіки значної мірою визначається її тіньовою 

частиною. Для розробці дієвого механізму зменшення цієї частини економіки України необхідно розуміти 
механізм взаємодії між легальним і тіньовим секторами економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тіньовою економікою та проблемами зменшення її 
масштабів займались такі вітчизняні дослідники як:  З. Варналій, Я. Дяченко, О. Засанська, І. Мазур, В. 
Попович, В. Предборський, В. Тацій, О. Турчинов та ін. Однак до теперішнього часу взаємодія легального і 
тіньового секторів економіки все ще недостатньо розглянута у вітчизняній літературі. 

Мета статті. Розглянути основи механізму взаємодії легального та тіньового секторів економіки.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Тіньовий сектор економіки є частиною економіки, яка 

включає не враховувані в статистиці економічні дії від виробництва легальних товарів і послуг, від грошово-
кредитних чи інших угод, викликаних реакцією господарюючих суб'єктів і домогосподарств на обмеження, 
встановлені з боку держави, які підлягали б оподаткуванню, якщо б були виявлені державними податковими 
органами. [2, с. 150] 

Перші роботи по вивченню взаємодії легального і тіньового секторів економіки відносяться до 1940-х 
рр.. Економічна криза 1929-33 рр. та друга світова війна викликали значне посилення у світі державного 
втручання в економіку. Прихильники класичного напряму економічної думки, кажучи про необхідність 
зниження державного втручання в економіку, доводили, що цінове регулювання і обмеження пропозиції 
товарів з боку держави, викликало дефіцит. Даний дефіцит покривала тіньова економіка за цінами вище цін 
легальної економіки (відзначимо, що такі ж тіньові відносини характерні також і для командно-
адміністративної економіки). Таким чином, державне втручання в економіку стимулювало зростання тіньової 
економіки. Скасування ж цінового регулювання повинно було привести до зниження рівня цін і повної 
легалізації даних тіньових відносин. 

Однією з перших робіт з даної проблеми була робота Боулдінга К. «Нотатки з теорії чорних ринків» 
вийшла у 1947 р. [3]. В неї вивчався вплив державного регулювання цін на тінізацію економіки. Модель яка 
була використана в ній, незважаючи на свою простоту, є цілком коректною, будучи базисною для аналізу 
механізму взаємодії легального і тіньового секторів економіки і нині. У даній роботі при аналізі ціноутворення 
в тіньовій економіці автор виходив з таких передумов: 

– держава встановлює максимальну ціну на товар яка нижче рівноважної ціни на даний товар в умовах 
досконалої конкуренції; 

– кількість товару, яка пропонується за цінами встановленими державою, дорівнює кількості товарів 
пропонованих в умовах досконалої конкуренції. Ця кількість раціонально розподіляється між споживачами 
(наприклад, використовується карткова система); 

– держава встановлює штрафи, як для виробників, які продають товари за цінами вище максимально 
встановлених державою, так і для споживачів які купують у них товари за цими цінами. 

Ґрунтуючись на даних передумовах, Боулдінг К. проаналізував взаємозв'язок ціноутворення в 
легальному і тіньовому секторах економіки в умовах встановлення державою ціни реалізації товару та 
розподілу всього обсягу виробництва товару серед споживачів. У загальному вигляді модель ціноутворення 
Боулдінга К. має наступний вигляд (рис. 1).  

 
 
 



 
DL – попит в умовах досконалої конкуренції; SL – пропозиція в умовах досконалої конкуренції; Е0 – точка 
рівноваги в умовах досконалої конкуренції; Q0, Р0 – кількість і ціни товару в умовах досконалої конкуренції;  
Q1 – кількість товару яке буде запропоновано до реалізації та реалізовано за встановленою державою ціною;  
Р1 – ціна встановлена державою; DSH – попит в тіньовому секторі економіки; SSH – пропозиція в тіньовому 

секторі економіки; Q2, Q3, Р2, Р3 – кількість і ціни на товар в тіньовому секторі економіки. 
 

Рис. 1. Ціноутворення в тіньовому секторі економіки по Боулдінгу К. 
(джерело: сформовано на підставі [3]) 

 
 

Він довів, що криві попиту (DSH) та пропозиції (SSH) в тіньовому секторі економіки будуть знаходитися 
всередині кривих попиту (DL) та пропозиції (SL) характерних для ринку досконалої конкуренції, так як продавці 
і покупці несуть додаткові витрати –  штрафні санкції і моральний дискомфорт. Наслідком цього буде більш 
низький обсяг продажів, ніж в умовах досконалої конкуренції. При цьому ціна на товар в тіньовому секторі 
економіки може бути як вище (Р3), так і нижче (Р2) ціни в умовах досконалої конкуренції (Р0). При цьому ціни в 
тіньовому секторі економіки будуть тим нижче, чим нижчими будуть штрафи для виробника і вище для 
кінцевого споживача. 

При аналізі Боулдінг К. відобразив ситуацію, коли ціна на товар в тіньовому секторі економіки 
виявилася нижче ціни ринку досконалої конкуренції (Р2 < Р0) і скасування державного регулювання цін 
призвело б до її зростання (дана ситуація спостерігалася на багатьох товарних ринках в США у період кризи 
1929-33 рр.). Однак, розглядаючи ситуацію з ціноутворенням що відбувались під час другої світової війни він 
прийшов до висновку, що ціни в тіньовому секторі в США виявилися вище цін ринку досконалої конкуренції 
(Р3 > Р0), а тому скасування державного регулювання цін призведе до зниження цін. 

Подальший розвиток досліджень в даному напрямку отримав в роботі Плюмтре А. «Теорія чорних 
ринків» [6]. Згідно з його думкою ціни на товари та обсяг їх продажів в тіньовому секторі економіки будуть 
вищими ніж в моделі Боулдинга К. через те, що він при аналізі не врахував наступні передумови:   

–  лише незначна частина споживчих витрат витрачається на товари, які продаються в тіньовому 
секторі економіки; 

–  споживачі, які придбали товар за встановленою державою ціною в легальному секторі економіки, не 
можуть перепродавати його в тіньовому секторі економіки за вищою ціною. 

Згідно Плюмтре А., якщо в легальному секторі економіки товар буде розподілятися за встановленою 
державою ціною (Р1) тільки між бідними, тоді багаті будуть вимушені придбати товар в тіньовому секторі 
економіки за цінами вищими, ніж вони готові були би заплатити в умовах досконалої конкуренції (Р0). 
Наслідком цього буде зростання ціни (Р2) на даний товар у тіньовому секторі економіки. Тому крива попиту 
(DSH) в тіньовому секторі економіки буде проходити над кривої попиту (DL) в умовах досконалої конкуренції 
(рис. 2). Висновки по його моделі зводилися до наступного: 

– при існуванні перепродажу товарів проданих за цінами встановленими державою крива тіньового 
попиту будить збігатися з кривої легального попиту в умовах досконалої конкуренції; 

– при відсутності перепродажу крива тіньового попиту буде збігатися з кривою легального попиту в 
умовах досконалої конкуренції при будь-якій ціні, по якій жодне домогосподарство не отримає по державним 
каналам розподілу більше своєї норми споживання; 



– крива тіньового попиту розташовується вище кривої легального попиту в умовах досконалої 
конкуренції при будь-якій ціні, по якій будь-який споживач отримає по каналах офіційного розподілу більше 
своєї норми споживання. 

Висновки отримані Плюмтре А. отримали назву «ефект Плюмтре». На рис. 2 показана графічна модель 
ринкової рівноваги в економіці з урахуванням тіньового сектора економіки враховуючи цей ефект.  

 

 
Рис. 2. Ціноутворення в тіньовому секторі економіки по Плюмтре А.  

(джерело: сформовано на підставі [6]) 
 

Висновки Плюмтре А. все ж недостатньо вірні. Товари, на які держава встановлює ціни – це товари 
першої необхідності (їжа, одяг, паливо, комунальні послуги). Тобто товари, на які витрачається значна частина 
доходів основної частини домогосподарств. Відповідно до закону Енгеля, витрати на дані товари займають 
велику долу в бюджетах небагатих домогосподарств і зміна цін та рівня доходів не вплине на величину їх 
споживання. Звідси витікає, що передумова, о лише незначній частині споживчих витрат, які витрачаються на 
товари, що продаються в тіньовому секторі економіки, виглядає сумнівною. Сумнівів викликає, і передумова 
про відсутність перепродажу, враховуючи низький рівень доходів домогосподарств і можливість їх підвищити 
за рахунок перепродажу даних товарів в тіньовій економіці. Якщо виробники товарів можуть знайти на них 
покупців у тіньовій економіці, то і домогосподарства, постійно контактуючи один з одним, так само зможуть 
брати участь у їх перепродажу в тіньовому секторі економіки. 

Подальше дослідження продовжив Дас Гупта А., який звернув увагу на те, що сукупна пропозиція в 
легальному секторі економіки залежить від цін і ступеня обмежень продажів в тіньовому секторі економіки [5]. 
При зростанні цін на товари в тіньовому секторі економіки відбувається відтік товарів із легального сектору в 
тіньовий сектор економіки. Це буде знижувати пропозицію товарів в легальному секторі економіки. 

Подальший розвиток дослідження даного питання знайшов в роботе Бронфінбренера М. [4]. Він 
встановив, що модель досконалої конкуренції не підходить для аналізу наслідків скасування державного 
регулювання цін. Тому що в галузях, де здійснюється державний контроль над цінами, пропозиція в значній 
мірі монополізована. В даному випадку скасування державного регулювання цін призведе до скорочення 
пропозиції і підвищення цін. Ґрунтуючись на думку Робінсон Дж. про те, що до надмірного попиту призводить 
встановлення державою ціни нижче граничних витрат, Бронфінбренер М. показав, що основою тіньового 
сектора економіки служить незадоволений попит. Таким чином, проста модель Боулдінга К., що лежить в 
основі первинного аналізу тіньової економіки, є цілком коректною та використовуваною і в наші дні. 

Розглянемо вплив зміни податків і корупції на механізм взаємодії легального і тіньового секторів 
економіки. Для спрощення аналізу встановимо припущення: 

1. В ціні товарів легального сектору економіки відсутня корупційна складова.  
2. Аналізу поведінки підприємців заснований на теорії раціональної поведінки. Раціональна поведінка 

означає, що підприємці при прийнятті інвестиційних рішень, вирішуючи якому сектору віддати перевагу 
легальному або тіньовому, орієнтуються на максимізацію своїх прибутків. 

3. Підприємці можуть достатньо швидко переорієнтовувати виробництво та продажі між легальним і 
тіньовим секторами економіки. 

4. Не враховуємо вплив фактору ризику на вибір підприємцями того чи іншого сектору економіки.  
Попит в легальному секторі економіки знаходиться в зворотній залежності від рівня оподаткування в 

легальному секторі економіки і в прямій залежності від рівня корупції в тіньовій економіці. Чим більше різниця 
між загальним рівнем оподаткування і рівнем корупції (під ним будимо розуміти частку хабарів та «відкатів» в 



ціні продукції), тим сильніше стимули у господарюючих суб'єктів перейти з легального сектора в тіньовий 
сектор економіки. Поведінка підприємців які максимізують свій прибуток, виражається в такій пропозиції 
товарів в легальному секторі економіки, яка обернено пропорційно пов'язана з рівнем оподаткування в 
легальному секторі економіки (чим вище рівень оподаткування, тим нижче пропозиція товарів у легальному 
секторі економіки) і прямо пропорційно з рівнем корупції в тіньовому секторі економіки (чим нижче рівень 
корупції, тим вище пропозиція товарів у тіньовому секторі економіки).  

При рівні оподаткування рівному нулю (TL0) відсутній тіньовий сектор економіки, так як всі операції 
проводитимуться в легальному секторі економіки (рис. 3). Рівень пропозиції буде, дорівнюватись QL0. 
Економіка буде перебувати в стані рівноваги в точці ЕL0. Якщо вводяться податки (TL1), то ціна на товари в 
легальному секторі економіки підвищується. При цьому попит на них знижується до величини QL1. Крива 
пропозиції зміщується в положення SL1 і рівновага досягається в новій точці ЕL1, при цьому QL1 < QL0, при 
цьому одночасно з'являється і починає зростати попит на товари в тіньовому секторі економіки. Пропозиція в 
легальному секторі економіки зменшується на користь товарів у тіньовому секторі економіки. У тіньовому 
секторі економіки з'являється попит і обсяг тіньової пропозиції збільшується до величини QSH1, при рівні 
корупції TSH1 (при цьому TSH1 < TL1). Рівновага в тіньовому секторі економіки досягається в точці ЕSH1.  

 

 
SL – пропозиція в легальному секторі економіки; DL – попит в легальному секторі економіки; SSH – пропозиція в 
тіньовому секторі економіки; DSH – попит в тіньовому секторі економіки; TSH – рівень корупції в економіці; TL – 

загальний рівень податкового навантаження в легальному секторі; QL0, QL1,  QL2 – обсяги пропозиції в 
легальному секторі економіки; QSH1, QSH2 – обсяги пропозиції в тіньовому секторі економіки. 

 
Рис. 3. Вплив рівня оподаткування і корупції на легальний і тіньовий сектора економіки 

(джерело: власна розробка) 
 
Підприємці використовують різницю в цінах, яка утворилася через те, що загальний рівень 

оподаткування вище рівня корупції (TSH1 < TL1) у своїх інтересах – максимізуючи прибуток. Вони переміщують 
частину свого виробництва і реалізації товарів з легального сектору економіки в тіньовий сектор економіки. 
Крім того з'являються підприємці, які готові працювати лише в тіньовому секторі економіки. При цьому 
знижується ефективність виробництва в легальному секторі економіки внаслідок перетока ресурсів в тіньовий 
сектор економіки, знижєння ефекту масштабу виробництва, зростання витрат, зниження норми та маси 
прибутку. Як наслідок знижуються доходи держави. Щоби компенсувати їх держава підвищує податки та збори 
до величини TL2, що в свою чергу призводить до зростання цін на товари в легальному секторі економіки, що 
призводить до зниження попиту на них до величини QL2. Крива пропозиції зміщується в положення SL2 і 
рівновага досягається в новій точці ЕL2, при цьому QL2 < QL1, це в свою чергу призведе до зростання попиту на 
товари в тіньовому секторі економіки. Крива тіньового попиту зміщується з положення DSH1 в положення DSH2. 
Обсяг тіньової пропозиції збільшується з величини QSH1 до величини QSH2, при цьому рівень корупційної 
складової також трохи зросте до рівня TSH2 (при цьому TSH2 < TL2) і рівновага в тіньовому секторі економіки 
досягне в новій точці ЕSH2.  

Розглянемо вплив рівня оподаткування і ризику бути виявленним на вибор сектора для здійснення 
підприємницької діяльності (рис. 4). Зростання тіньового сектора економіки в даному випадку буде залежати в 
від двох факторів: по-перше, від рівня оподаткування; по-друге, від рівня ризику роботи в тіньовому секторі 
економіки. 



 

 
Рис. 4. Вплив ризику бути виявленим на легальний і тіньовий сектора економіки 

(джерело: власна розробка) 
 
Пропозиція в тіньовому секторі економіки (SSH) прямо залежить від рівня корупції в економіці (TSH), 

яка, в свою чергу, залежить від рівня додаткового прибутку зв’язаного з ризиком при порушенні діючого 
законодавства. Нижня межа пропозиції в тіньовому секторі економіки визначається нульовою ставкою 
оподаткування в легальному секторі економіки (виключення складають злочинні організації, які можуть 
перешкоджати бажанню підприємців перейти з тіньового в легальний сектор економіки). Офіційний рівень 
оподаткування (TL1) є верхньою межею попиту в тіньовій економіці. 

Якщо рівень оподаткування буде пропорційним доходу, то йому буде відповідати крива пропозиції SL0. 

При зростанні ріння оподаткування з TL0 до TL1 обсяг пропозицій в легальному секторі зменшиться з QL0 до QL1. 
і крива пропозиції зрушиться в положення SL1. Це веде не тільки до меншого скорочення пропозиції в 
порівнянні з SL0 (QL0 > QL1), але також збільшує потенційну ціну пропозиції в тіньовому секторі економіки (при 
рівновазі в точці ЕL1 (TL1 > TL0). Як результат крива пропозиції в тіньовому секторі економіки зрушиться з 
положення SSH0 в положення SSH1 і складе QSH1. 

Якщо через ослаблення контролю з боку контролюючих органів або зменшення штрафних санкцій 
ризик буде знижуватися, це буде сприяти зростанню пропозиції в тіньовому секторі економіки. Якщо рівень 
оподаткування буде еластичним, то це призведе до зниження рівня корупції в тіньовому секторі економіки 
(TSH1 < TSH0) і до зростання пропозиції в тіньовому секторі економіки, рівновага встановиться в точці ЕSH1 (QSH1 

> QSH0). 
Таким чином, у ринковій економіці зростання рівня оподаткування не підриває економічну структуру 

економіки. Ціновий механізм продовжує працювати, але змінюється співвідношення між легальним і тіньовим 
секторами економіки. До того ж цей процес може спричинити зниження економічної ефективності 
функціонування економіки. Зміна рівня оподаткування змінює співвідношення цін на товари в легальному і 
тіньовому секторах економіки, а також міжсекторний розподіл ресурсів в економіці (праці, землі, капіталу), 
відповідно ресурси виведені у тіньовий сектор недоотримає легальний сектор економіки. Таким чином, 
легальний і тіньовий сектора економіки перебувають у взаємозв'язку, тобто тіньовий сектор економіки 
розквітає, коли легальний сектор перебуває в застої і навпаки. Економіка в даному випадку буде 
характеризуватись структурною деформацією, але при цьому збереже загальну рівновагу, поки тіньовий сектор 
економіки не перевищить граничне значення для даної конкретної економіки країни. 

Таким чином, можна говорити про можливі помилки в державній макроекономічній політиці через 
деформацію основних макроекономічних показників, деформацію та зниження ефективності ринкового 
механізму, порушення режиму конкуренції в економіці. Збитки, які несуть підприємці, що працюють у 
легальному секторі економіки, чинять негативний вплив на зростання національної економіки (недоотриманий 
прибуток, зниження інвестицій на оновлення та модернізацію виробництва, скорочення бази оподаткування 
через зниження обсягу продажів тощо). 

Використовуючи графічну модель, відобразимо збиток у вигляді зниження податкових надходжень, які 
несе держава від існування тіньового сектора економіки (рис. 5).  



В умовах двухсекторної економіки (легальний та тіньовий сектори), як вже відзначали раніше, буде 
існувати дві криві пропозиції. SL – пропозиція легального сектора економіки, якому буде відповідати точка 
рівноваги Е0 (з характеристиками QL і PL). 

З появою підприємців, які хочуть максимізувати свій прибуток за рахунок несплати податків, виникає 
тіньовий сектор економіки і з'являється друга крива пропозиції SSH (пропозиція тіньового сектора економіки), 
яка розташована правіше кривої пропозиції легального сектору економіки. 

 

 
Рис. 5. Збиток держави (зниження податкових надходжень) при існуванні тіньового сектора економіки  

(джерело: сформовано  на підставі [1]) 
 
Відповідно, покупці діючи раціонально, будуть віддавати перевагу та купувати товари за нижчою 

ціною РSH в тіньовому секторі, ніж за більш високу ціну РL в легальному секторі економіки. Виникає друга 
точка рівноваги в економіці Е1 (з характеристиками QSH і РSH). 

Таким чином, підприємці, що функціонують у тіньовій економіці, отримують надприбуток за рахунок 
несплати податків. Завдяки чому зможуть продавати більшу кількість товарів за нижчою ціною порівняно з 
підприємцями, функціонуючими в легальному секторі економіки. Від такого стану справ виграють і покупець і 
продавець. Але в даній ситуації  стороною, що програла, є держава. Внаслідок продажу товарів у тіньовому 
секторі економіки держава недоотримає доходи від податків і зборів, а вони є основним джерелом доходної 
частини державного бюджету. Якщо уявити ринкову ціну у вигляді рівності РL = РSH + ТL, то сумарні втрати 
будуть у вигляді: 

– прямих – недоотримані податкові відрахування (РL - РSH); 
– непрямих – потенційних податків з доходів тіньового сектора економіки за рахунок додаткового 

випуску продукції (QSH - OL). 
– в середньо- і довгостроковій перспективі, як продавці, так і покупці відчують негативні наслідки від 

зниження надходжень до державного бюджету у вигляді зниження соціальних витрат держави, зростання 
корупції, невиконання державою частини своїх суспільних функцій тощо. 

Таким чином, збільшення масштабів тіньової економіки визиває зміни у економічній політиці держави. 
Скорочення легальної економіки призводить до зменшення надходжень податкових платежів до держбюджету. 
Зменшення ресурсів, що є у розпорядженні держави проявляється у збільшенні адміністративного тиску на 
бізнес, зростанні загального рівня оподаткування, зростанні числа суб'єктів державного контролю. Контроль з 
боку держави приймає гіпертрофовані форми. У свою чергу зростання числа суб'єктів державного контролю 
призводить до необхідності пошуку нових суб'єктів контролю. Зростання органів контролю призводить до 
зниження активності в легальному секторі економіки і, як наслідок, до скорочення обсягу виробництва в 
легальному секторі економіки і збільшенні у тіньовому секторі економіки. Економіка потрапляє в замкнуте 
коло. Аналіз механізму функціонування тіньової економіки дозволяє зробити висновок про безпосередній 
взаємозв'язок процесів що проходять в легальній економіці з процесами, що відбуваються в тіньовій економіці. 

Висновки. В умовах ринкової економіки зростання рівня оподаткування не підриває економічну 
структуру економіки, а лише змінюється співвідношення між легальним і тіньовим її секторами. Ціновий 
механізм продовжує функціонувати, але змінюється співвідношення цін на товари в легальному і тіньовому 
секторах економіки, міжсекторний розподіл ресурсів в економіці (праці, землі, капіталу) та знижується 
економічна ефективність функціонування економіки. Відповідно, легальний сектор економіки недоотримає 
ресурси, виведені у тіньовий. Економіка при цьому характеризується структурною трансформацією, але 



водночас, зберігає загальну рівновагу, доти поки тіньовий сектор економіки не перевищить граничне значення 
для економіки даної конкретної країни. 
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