
282

Випуск 2. 2014

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

УДК 338.1

Ніженська І.В. 
 викладач кафедри економічної теорії, комерційного та трудового права
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ  
ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

THE ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES  
TO THE BLACK MARKET ECONOMY ESSENCE DEFINITION

АНОТАЦІЯ
У статті зазначається, що у сучасних умовах тіньова еко-

номіка створює реальну загрозу національній безпеці та де-
мократичному розвитку нашої держави. Автором обґрунтовано 
виділення економічного, криміналістичного та міждисциплінар-
ного підходів до визначення сутності тіньової економіки. Наве-
дена логічна схема функціонування тіньової економіки.

Ключові слова: тіньова економіка, рестрикція, державне 
регулювання, економічна безпека, підприємництво.

АННОТАЦИЯ
В статье указывается, что в современных условиях тене-

вая экономика создает реальную угрозу национальной без-
опасности и демократическому развитию нашего государства. 
Автором обосновано выделение экономического, криминалис-
тического и междисциплинарного подходов к определению 
сущности теневой экономики. Приведена логическая схема 
функционирования теневой экономики.

Ключевые слова: теневая экономика, рестрикция, госу-
дарственное регулирование, экономическая безопасность, 
предпринимательство.

АNNOTATION
It has been noted in the article that in the present context black 

market economy creates a real threat to the national security and 
democratic development of our country. The author proves the 
outline of economic, criminalistic and interdisciplinary approach 
to the determination of the black market economy essence. The 
logical scheme of black market economy functioning has been 
suggested.

Keywords: black economy, restriction, government regulation, 
economic security, entrepreneurship.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. У сучасних умовах 
тіньова економіка створює реальну загрозу на-
ціональній безпеці та демократичному розвитку 
нашої держави. Без урахування тіньової скла-
дової значно ускладнюється адекватна оцінка 
тенденцій у соціально-економічній сфері, про-
цес прийняття ефективних управлінських рі-
шень, реалізація законодавчих ініціатив [1]. 
Вищезазначене й визначає актуальність обраної 
теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Окремі теоретичні 
та прикладні аспекти функціонування тіньової 
економіки висвітлені у наукових працях: А. Ба-
зилюк, З. Варналія, П. Курмаєва, В. Поповича, 
О. Турчинова та інших.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Необхідність чіткого і зрозумілого 

визначення сутності поняття «тіньова економі-
ка» та виділення його основних ознак обумов-
лена важливістю забезпечення єдиного мето-
дологічного підходу до аналізу даного явища, 
дослідження класифікації його проявів та роз-
робки ефективних заходів протидії.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою даної статті є аналіз наукових 
підходів до визначення сутності тіньової еконо-
міки.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Детальне вивчення наукової літе-
ратури дозволило нам виділити економічний, 
криміналістичний та міждисциплінарний під-
ходи щодо визначення сутності поняття «тіньо-
ва економіка».

Економічний підхід акцентує увагу на ета-
пах суспільного виробництва у тіньовому сек-
торі, джерелах його фінансування та мотивах 
суб’єктів тіньових відносин.

Так, О. Ярмоленко категорію «тіньова еко-
номіка» трактує як фактично не контрольоване 
суспільством виробництво, розподіл, обмін та 
споживання товарно-матеріальних цінностей та 
послуг [2, с. 52].

Дане визначення акцентує увагу на функції 
контролю та не вказує на протиправність функ-
ціонування інституту тіньової економіки, а це, 
на нашу думку, є визначальною його характе-
ристикою. У даному випадку удосконалення 
методик контролю та обліку фактично означа-
тиме вирішення проблеми існування тіньових 
економічних відносин, а це положення є дис-
кусійним. 

У підручнику за редакцією професора В. Йо-
сіпова наводиться наступне визначення: «Ті-
ньова економіка – це система вторинних еко-
номічних відносин, що складається на базі 
основних виробничих відносин для отримання 
незаконних доходів за рахунок їх перерозподі-
лу» [3, с. 429].

Першоосновою тіньових економічних відно-
син автор визначає сферу виробництва. Сфера 
послуг, на жаль, залишилася поза увагою вче-
ного.

Дослідник Ю.Б. Іванов пропонує розгляда-
ти тіньову економіку як «сукупність навмисно 
приховуваних або перекручених економічних 
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відносин, що виникають при здійсненні ле-
гальних (законно дозволених) видів діяльності 
шляхом порушення податкових, адміністратив-
них, кримінальних, трудових, санітарних або 
інших законодавчих норм і які завдають збит-
ків державі (суспільству) в будь-якій формі» 
[4, с. 399].

У даному визначенні автором ігноруються 
кримінальні аспекти функціонування тіньо-
вої економіки – наркобізнес, торгівля людьми, 
зброєю та інші.

Значний внесок у розроблення сучасних на-
укових підходів до з’ясування механізмів тіньо-
вої економічної діяльності зробив О. Турчинов, 
який запропонував визначати тіньову економі-
ку як економічну діяльність, яка не враховуєть-
ся і не контролюється офіційними державними 
органами, а також діяльність, що спрямована 
на отримання доходу шляхом порушення чин-
ного законодавства [5, с. 32].

На нашу думку, некоректним є ототож-
нення тіньової економіки лише із діяльністю, 
оскільки у даному випадку відбувається штуч-
не звуження кола її суб’єктів. Аналіз літера-
турних джерел засвідчує, що більшість вчених 
погоджується із протиправним характером про-
явів тіньової економіки. У даному контексті 
злочинною може бути не лише діяльність, а й 
бездіяльність. Кримінальний Кодекс України 
з цього приводу чітко зазначає, що злочинна 
бездіяльність – це пасивна поведінка, яка по-
лягає в невиконанні або неналежному виконан-
ні обов’язку діяти, покладеного на відповідну 
особу законодавством, трудовими (службови-
ми) обов’язками, обумовленого її попередньою 
поведінкою або загальновизнаними морально-
етичними правилами [6].

Трактування категорії «тіньова економіка» з 
позицій, переважно, економічної науки просте-
жується й у енциклопедичних виданнях.

Наприклад, в економічній енциклопедії за-
значається: «Тіньова економіка – сфера вияву 
економічної активності, спрямованої на отри-
мання доходів від здійснення заборонених ви-
дів діяльності або на ухилення від суспільного 
(державного) контролю та сплати податків при 
здійсненні легальних видів економічної діяль-
ності» [7, с. 637].

Колектив авторів юридичної енциклопедії 
вказує, що «тіньова економіка – це економіч-
ні процеси (виробництво, розподіл, обмін, спо-
живання товарів і послуг), які приховуються їх 
учасниками від контролю держави та суспіль-
ства і не фіксуються державною статистикою, а 
матеріальні результати цих процесів не потра-
пляють до національного валового продукту» 
[8, с. 507].

У межах правових концепцій, тіньову еконо-
міку розглядають як особливу сферу поведінки, 
зокрема злочинної, що відхиляється від норми. 
Основну увагу вченими сфокусовано на дослі-
дженні суспільно небезпечних форм економіч-
ної діяльності, запобіганні правопорушенням і 

боротьбі з ними правовими засобами (криміно-
логічний та кримінально-правовий контроль) 
[9]. Саме цей аспект становить для нас особли-
вий інтерес.

Академік В.І. Богачов, аналізуючи стан ті-
ньової економіки в Україні, справедливо від-
значає, що «тіньова економіка – це не тільки ті 
сфери життєдіяльності суспільства, які стоять 
за межами економіки, наприклад, незаконна 
торгівля зброєю, наркобізнес, проституція та 
інше, а, перш за все, порушення законів, відхід 
від сплати податків, які спостерігаються по суті 
справи, у всіх сферах підприємництва» [10].

Дослідник В. Ісправніков для віднесення 
економічних явищ до тіньового сектору вико-
ристовує критерій протиправної діяльності й 
ухилення від офіційної реєстрації [11, с. 8-9]. 

Вчений Б. Даллаго для визначення тіньових 
економічних процесів використовує поняття 
«іррегульована економіка», що означає діяль-
ність економічних агентів, які здійснюють свою 
господарську діяльність всупереч визначених 
правил та чинного законодавства або прихо-
вують її від державних органів управління та 
контролю [10, с. 32].

Набув поширення також міждисциплінар-
ний комплексний підхід до визначення даного 
поняття.

Так, професор В.М. Попович вважає, що 
«тіньова економіка – це сукупність соціально-
нейтральних або соціально-позитивних неопо-
датковуваних джерел доходів громадян, отри-
муваних від неврахованих і неоподатковуваних 
державою видів економічної діяльності, а та-
кож конгломерат соціально-негативних джерел 
тіньових доходів і антисоціальних джерел ті-
ньових капіталів, отриманих за рахунок скоєн-
ня протиправних криміналізованих і криміно-
генних, але некриміналізованих тіньових діянь 
у тих чи інших сегментах суспільно-економіч-
них, фінансових, цивільно-правових відносин 
або відносин у сфері цивільного обороту речей, 
прав, дій країни в цілому» [12, с. 101].

У вищенаведеному визначенні автор до 
структури тіньової економіки включає легальні, 
криміналізовані, криміногенні, але некриміна-
лізовані види економічної діяльності. Останні, 
переважно, тісно пов’язані з іншими проявами 
тіньової економічної діяльності.

Згідно з визначенням В.В. Колесникова, «у 
найзагальнішому вигляді кри-мінальна еконо-
міка є взаємним зв’язком і обумовленістю пев-
ної інституційної структури (елементи якої для 
легальної економіки є переважно деструктивни-
ми), системами специфічно деформованих соці-
альних відносин (що спричиняють у суспільстві 
дисфункції легальних соціальних норм) та еко-
номічної діяльності, ураженої криміналізацією 
або суто кримінальною» [13, с. 300].

На нашу думку, саме міждисциплінарний 
підхід дозволяє значно розширити методологіч-
ні межи дослідження сутності тіньової еконо-
міки.



284

Випуск 2. 2014

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Його використання обу-
мовлює необхідність засто-
сування системного мето-
ду дослідження. Основою 
даного методу є розгляд 
об’єктів як систем, кожна з 
яких має свої цілі.

Так, на думку Миро 
Продума, основними прин-
ципами функціонування 
систем є [14]:

- принцип ефективного 
цілепокладання, суть яко-
го полягає у тому, що ціль, 
яка визначає ефективну по-
ведінку системи, завжди 
задається надсистемою;

- принцип цілісності – 
система має властивості, 
які не виводяться з влас-
тивостей її елементів і спо-
собів їх поєднання, і влас-
тивості, яких немає у її 
підсистем, тобто ціле є більшим від суми його 
складових;

- принцип детермінізму – причина зміни ста-
ну системи завжди знаходиться поза системою;

- принцип оптимуму – система повинна ру-
хатися до мети за оптимальною траєкторією;

- принцип спеціалізації і кооперування – у 
процесі наближення до мети система має тен-
денцію спеціалізуватись на виконанні своєї 
функції і кооперуватись з іншими спеціалізова-
ними системами;

- принцип ієрархічності – розвиток системи 
супроводжується ієрархізацією.

Враховуючи вищезазначене, нами запропо-
новано наступне визначення категорії «тіньова 
економіка». Тіньова економіка – це сукупність 
взаємовідносин протиправного характеру, які 
виникають між інституціональними одиницями 
у процесі створення, розподілу та перерозподі-
лу доданої вартості у сферах публічного управ-
ління, виробництва продукції і надання послуг.

До основних ознак тіньової економіки нами 
запропоновано віднести такі:

- навмисний, корисливий, протиправний ха-
рактер;

- економічна цілісність;
- наявність неформальних лідерів та управ-

ління;
- наявність стійких взаємозв’язків у сферах 

виробництва товарів та надання послуг;
- взаємодія з офіційною економікою за допо-

могою легальних суб’єктів господарювання та 
органів влади;

- загроза національній безпеці.
Використовуючи науковий підхід викла-

дений у працях [15; 16], доцільно виділяти у 
складі тіньової економіки як соціально-еконо-
мічної системи три підсистеми (рис. 1):

- системоутворюючий базис;
- системообслуговуючий комплекс;

- суб’єкти тіньових економічних взаємовід-
носин.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Отже, 
детальний аналіз та узагальнення наукових під-
ходів до визначення сутності категорії «тіньова 
економіка» вказує на те, що даний феномен є 
складною соціально-економічною системою. Ті-
ньова економіка охоплює значну частину сус-
пільного виробництва і визначається, в першу 
чергу, протиправним характером діяльності її 
суб’єктів.
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