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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах функціонування української еко�

номіки, обтяжених кризовими обставинами, складною
політичною ситуацією і проблемами макроекономічної
нестабільності, необхідно шукати нові напрями і дже�
рела економічного розвитку і зростання, а також ви�
значення основних проблем у економічній сфері, що
стримують такий розвиток.

Одним з таких чинників є тіньова економіка, яка
традиційно розглядається як фактор стримування роз�
витку національної економіки та зниження ефектив�
ності проведення політики державного регулювання
економіки. Хоча є наукові підходи, що акцентують ува�
гу на конструктивному впливі тіньової економіки на
суспільство у певних умовах.
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У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності поняття тіньова економіка, його

змістовні особливості та характерні ознаки, систематизовано підходи до визначення результатів функ�

ціонування тіньової економіки.

 Виокремлено основні критерії розмежування тіньового та офіційного секторів господарської діяль�

ності, описуються особливості застосування цих критеріїв по відношенню до класифікації господарсь�

кої діяльності як тіньової в умовах розвитку інноваційної складової національної економіки.

 Розглянуто аспекти функціонування процесів тіньової економічної діяльності в контексті інновацій�

но�інвестиційного розвитку, розкривається специфіка явища інновацій в тіньовій економіці та поняття

інноваційної тіні як виду прихованої економічної діяльності, що виникає у зв'язку з відставанням дер�

жавного регулювання від сучасних реалій функціонування господарської діяльності.

The article deals with the theoretical approaches to the shadow economy definition, its substantial and

characteristic features, systematic approach to determination of the shadow economy operations results.

The basic criterions in difference between shadow and official sectors economic activity are distinguished,

features of the application to these criteria in relation to the classification of economic activities as a shadow in

the conditions of the innovative component development of the national economy described.

Paper deals with an aspects of shadow economic activity in the context of innovation and investment

development, revealed the specific nature of innovation in the informal economy and the concept of innovative

shadow, as a kind of hidden economic activity occurs in connection with a lack of state regulation functioning in

the modern economic activities.
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В умовах переходу світової економіки на інновацій�
но�інвестиційний шлях розвитку, тіньовий сектор також
зазнає змін, пов'язаних як з відкриттям нових можли�
востей для суб'єктів тіньової діяльності, так і можливо�
стям для боротьби з тіньовою господарською діяльні�
стю, також змінюються види і напрями тіньової діяль�
ності, що ставить питання визначення даного поняття в
умовах інноваційного розвитку світової економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми тіньової економіки системно почали ви�

вчатися зарубіжними економістами з 30�х років мину�
лого століття. Дослідженню питання тіньової економ�
іки присвячені праці наступних вчених: А. Френз,
Д. Блейдс, Д. Кассел, Л. Косалс, П. Гутманн, К. Мак�
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каффі, Б. Свенсон, К. Харт, Е. Де Сото, Д. Енсте,
Ф. Шнайдер та інші. Серед вітчизняних дослідників, ос�
новоположників розробки даної проблематики, нео�
бхідно виокремити роботи таких вчених, як: І. Мазур,
З. Варналія, О. Турчинова, О. Глущенка, В. Гончарову,
В. Мандибури , Т. Приходька, М. Флейчук та інші.

Однак недослідженими залишаються особливості
тіньвої економіки, що функціонує і розвивається в інно�
ваційному суспільстві.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є систематизація підходів до визна�

чення поняття тіньової економіки, виявлення особли�
востей даного поняття в умовах інноваційно�інвести�
ційного розвитку економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття тіньова економіка досить різнопланове і ба�

гатогранне, у вітчизняній і світовій науці не існує єди�
ного підходу до його трактування (таблиці 1).

Проаналізовані визначення поняття тіньової еконо�
міки можна поділити на декілька підходів.

І. Підходи до визначення суті поняття "тіньова еко�
номіка". Згідно з першим підходом поняття тіньової

економіки, ряд вчених, серед яких А. Френз, П. Гут�
манн, Б. Контіні, Д. Блейдс, О. Турчинов та інші, розг�
лядають саме як "економічну діяльність". Зокрема О.
Турчинов дає наступне визначення поняттю: "тіньова
економіка — це економічна діяльність, яка не врахо�
вується і не контролюється офіційними державними
органами, а також діяльність, спрямована на отриман�
ня доходу шляхом порушення чинного законодавства"
[10].

Друга група вчених визначають дане поняття, як
"систему соціально�економічних відносин", що більш
широко розглядає дану проблему в контексті підприє�
мницької діяльності порівняно з попереднім підхо�
дом, акцентуючи увагу на тому що можливість
здійснення тіньової економічної діяльності залежить
не просто від дій окремих суб'єктів господарювання,
а передбачає складну систему відносин підприємств
що формуються в процесі реалізації тіньової діяль�
ності.

Третя група вчених, характеризує тіньову економі�
ку як "соціально�економічне явище", до цієї групи мож�
на віднести визначення Мазур І.І. та Варналій З.С. Ав�
тори розглядають тіньову економіку, як "складне со�
ціально� економічне явище, що представлене сукупні�

Таблиця 1. Підходи до визначення суті поняття тіньова економіка

Джерело: складено автором на основі даних [1—12].
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стю неконтрольованих і нерегульованих як протиправ�
них, так і законних, але аморальних, економічних відно�
син між суб'єктами економічної діяльності щодо отри�
мання надприбутку за рахунок приховування доходів і
ухилення від сплати податків" [9; 11]. Особливістю да�
ного підходу є виведення поняття тіньової економіки
на якісно новий рівень, що характеризує тіньову еконо�
мічну діяльність не як спорадичну діяльність окремих
суб'єктів чи груп суб'єктів та системи взаємозв'язків між
ними, а як окремий елемент соціально�економічного
життя суспільства, що має свої об'єктивні підстави та
закономірності існування. Даний підхід характерний для
визначення поняття тіньової економіки для країн з пе�
рехідним типом економіки, де прихована господарська
діяльність набуває надзвичайних масштабів і є не�
від'ємною складовою цих країн.

Серед інших підходів необхідно виокремити підхо�
ди які розглядають тіньову економіку, як "нішу" в еко�
номіці E. Де Сото [5], сектор економіки, частину еконо�
міки.

Таким чином, найбільш поширеними і системними
підходами до визначення суті тіньової економіки є ок�
реслення даного поняття через економічну діяльність і
соціально�економічне явище, які характеризують дане
поняття з точки зору різних рівнів господарської діяль�
ності: останнє — як елемент в структурі економіки, на
макроекономічному рівні; перше — на мікрорівні, як
специфічний вид, сфера чи напрям діяльності суб'єктів
господарювання.

ІІ. Підходи до визначення змісту поняття "тіньова
економіка", та її характерних ознак. Зміст самого яви�
ща тіньової економіки, його характерні ознаки, критерії
за якими господарська діяльність може бути розгляну�
та як тіньова також не мають єдиного підходу.

Одним з найважливіших ознак тіньової економіки
вважається дотримання законності дій "діяльність з по�
рушенням норм закону", так зокрема А. Френз, А. Діл�
тон, С. Морріс та В.О. Мандибура розглядають в рам�
ках тіньової економіки лише діяльність, що суперечить
нормам законодавства, на нашу думку, це звужує по�
няття тіньової економіки. В тіньову діяльність може
включається і та діяльність яка не передбачає прямого
порушення законодавчих норм, передбачаючи навмис�
не використання "білих" плям — прогалин у законо�
давстві або здійснюючи господарську діяльність без
порушення законів.

Тобто тіньова економіка в багатьох країнах функ�
ціонує не лише з порушення чинного законодавства, а й
виникає в рамках офіційного правого поля. Причиною
та можливістю виникнення тінізації економіки в рам�
ках офіційної виступають: лобіювання інтересів, коруп�
ція на різних рівня державного управління і т.д. Навіть
формальне набуття офіційного статусу не означає де�
тінізацію таких процесів остаточно, оскільки і тоді іс�
нуватиме різниця між "офіційним" та "формальним"
(І. Клямкін, Л. Тимофєєва) [13].

Важливим критерієм визначення тінявої економіки
є характеристика даної діяльності, як такої, що не ви�
світлюється у державній статистиці і відповідно у вало�
вому внутрішньому доході країни. При цьому важливо
розрізняти причину такого не відображення у статис�
тиці. Так з точки зору джерела формування тіньової
економіки необхідно виділити підприємців, які прихо�
вують окремі види і напрямки своєї діяльності і упущен�
ня держави у систематизації інформації. Доцільно роз�
різняти тіньовий сектор як цілеспрямовану діяльність
підприємців по ухиленню від розкриття всієї необхід�
ної інформації для офіційних державних органів та ок�
ремо діяльність, що підпадає під визначення тіньової
економіки у зв'язку з тим, що така інформація не була
затребувана державою.

При визначенні тіньової економіки як прихова�
ної економічної діяльності, її розглядають як "не
задекларовану або частково задекларовану діяль�

ність" (В. Патрізі), "прихована від державного обліку
економічна діяльність" (Ю. Козлов), "незареєстро�
вана в державних органах і  неконтрольована
діяльність" (А. Сергеев), де фактично причиною не
відображення в офіційній статистиці є ухилення від
звітності суб'єктів господарювання або викривлен�
ня даних звітності.

Іншою причиною не відображення інформації про
економічну діяльність суб'єктів господарювання висту�
пає не врахована або частково врахована економічна
діяльність: "будь — яка економічна діяльність, не вра�
хована офіційною статистикою" (П. Гутманн, Е. Фейг),
економічна "діяльність, що не включається до валового
внутрішнього продукту" (А. Френз, Д. Блейдс, Ф. Шнай�
дер та інші) [1, 4, 8].

Не врахована державою діяльність є тіньовою, ос�
кільки не відображена у статистиці і органи влади не
володіють інформацією про неї, за її результатами
діяльності не сплачуються податки і не враховується
в валовий внутрішній продукт, що негативно впливає
на економічний розвиток країни, її конкурентоз�
датність, інвестиційну привабливість та добробут в
цілому.

Проблема не відображення окремих даних у
офіційній статистиці і ВВП часто пов'язана з недоско�
налістю методики обчислення величини національного
доходу країни і можуть не включати окремі джерела
доходів і витрат. Ще в другій половині XX ст., амери�
канські економісти П. Гутманн і Е. Фейг звернули увагу
на те, що велика частка створюваного продукту в роз�
винених країнах не включається до ВВП, яку вони виз�
начали як тіньову економічну діяльність згідно з Е. Фей�
гом до неї відносили економічну діяльність, що є легаль�
ною, не прихованою, але й такою, що не підлягає опо�
даткуванню і з різних причин не враховується офіцій�
ною статистикою; передбачає сектор натурального гос�
подарства, що включає виробництво в домашніх госпо�
дарствах, надання послуг на епізодичній основі, неве�
ликі підробітки (ремонт будинків за участю родичів,
сусідів, знайомих, власними силами; догляд за дітьми;
прибуток, що отримується з присадибних ділянок
тощо). Така діяльність, як правило, не оподатковується
і не враховується при розрахунках валового національ�
ного продукту, оскільки здійснити її облік практично
неможливо.

На даному етапі розвитку світового господарства, в
умовах розвитку комп'ютерних технологій, інформа�
ційних систем, телекомунікаційних мереж та Інтернет�
мережі тіньова економіка в секторі натурального гос�
подарства, яку Е. Тоффлер, визначає як "економіка для
себе", набирає характерно нових рис. Така економічна
діяльність, зумовлена новітніми технологічними досяг�
неннями інформаційного суспільства, яка не підпадає
під дію чинного законодавства та обліку офіційною ста�
тистикою — визначається Мазур І.І. як "комунікаційна
тінь", що пов'язано зі складністю обліку і контролю про�
ведення операцій господарської діяльності в мережі —
Інтернет, оскільки є віртуальною, і не може бути оціне�
на в межах певного механізму ціноутворення, а відтак, і
податкові надходження від такої діяльності складно (а
іноді неможливо) визначити.

В історії є приклади, коли методики обчислення ве�
личини ВВП можуть також не включати нові види чи
сфери господарської діяльності. Так, в СРСР при об�
численні цього показника не враховувався внесок у його
створення працівників сфери нематеріального вироб�
ництва. Хоча в часи СРСР у економіці сектор послуг
складав надзвичайно малу частку ВВП, однак сьогодні
сектор послуг складає понад дві третини ВВП розвине�
них країн і сягає майже половину ВВП пострадянських
країн. Проблема не повного висвітлення статистики про
господарську діяльність у ВВП є надзвичайно важли�
вою, оскільки через неї не можливо адекватно оцінити
стан господарської діяльності в країні, виявити зрушен�
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ня, що відбуваються в структурі економіки тощо, що
важливо при переході до нового типу економічного роз�
витку.

Так, наприклад, сьогодні більшість розвинених країн
враховують екологічну складову у складі ВВП, корегу�
ючи його "шляхом вираховування від'ємників, що харак�
теризують обсяги використання природніх ресурсів у
економічній діяльності, шкоди довкіллю і витрат на охо�
рону навколишнього середовища". Така інформація не
збирається державними органами більшості країн з пе�
рехідною економікою, і відповідно не відображається у
їх ВВП, що означає не повне висвітлення інформації про
підприємницьку діяльність і не врахування частини ви�
трат країни.

За умов розвитку інноваційної економіки виникають
нові товари і ринки, нові методи і способи організації і
ведення бізнесу, що сприяє тому, що окремі сфери гос�
подарської діяльності є не врегульовані. Так, наприк�
лад, сфера продажу віртуальних товарів — нова сфера,
що передбачає продаж в компютерних іграх "віртуаль�
них тракторів", "віртуальних корів". Така сфера діяль�
ності є новою і неврегульованою з точки зору стандартів
бухгалтерського обліку, а тому підприємства можуть
використовувати різні способи використання прогалин
у законодавстві і нормативах бухгалтерського обліку
для оптимізації своєї господарської діяльності і збіль�
шення своїх прибутків. Зокрема згідно GAAP навіть
якщо компанія отримала гроші, їх заборонено визнава�
ти поточним доходом доти, поки ця компанія не надала
продукт або послугу, за які їй заплатили. Для переве�
дення передоплати в доходи і маніпулювання фінансо�
вими результатами в різних звітних періодах, компанія
звітувала за власними стандатами, де "віртуальні трак�
тори" піддавались амортизації протягом періоду гри
користувачів сервісу онлайн, а витрати на "віртуальні
малоцінні та швидкозношувані предмети" зараховува�
лись одразу.

І якщо вміло маніпулювати такими оцінками, реаль�
но істотно поліпшити фінансові результати. Інно�
ваційність сфери і неврегульованість також дає мож�
ливість компаніям приховувати заборгованість і зрос�
таючий криза ліквідності, як у приклади з Lehman
brothers. У регулятора немає спеціальних правил для
соціальних мереж. А звичайні правила говорять, що цей
дохід можна визнавати доти, поки він не став реальним.
Іншими словами, навіть якщо компанія отримала гроші,
їх заборонено визнавати поточним доходом доти, поки
ця компанія не надала продукт або послугу, за які їй
заплатили.

Так, виникають інновації в тіньовій економіці, так
звані тіньові інновації, передбачаючи інновації, що при�
носять позитивний ефект суб'єктам господарювання, що
вдаються до девіантної поведінки, але не приносять на�
лежного соціально�економічного ефекту національній
економіці, зокрема державі.

Дане явище в економіці актуалізувалось у останній
час у зв'язку із відставанням державного регулювання
від сучасних реалій господарської діяльності від ряду
змін, що відбуваються в системі господарювання.

Крім вище зазначених операцій в мережі Інтернет
з придбанням�купівлею товарів в секторі натурально�
го господарства, відбуваються також зміни і у інших
сферах підприємницької діяльності. Зокрема валютно�
фінансовій, пов'язаній в тому числі з розвитком євро�
ринків, де продаж та купівля фінансових інструментів
відбувається в третіх країнах по відношенню до емі�
тента і покупця, не підпадаючи під державне регулю�
вання цих країн і не повністю відображаючись в стати�
стиці.

Дане явище може також ускладнюватись в умовах
проведення несистематизованої та фрагментарної дер�
жавної політики регулювання господарської діяльності.

Ще однією ознакою тіньової економіки є ді�
яльність, що не підпадає під державне регулювання.

Так, на думку Д. Коломер В'ядель це такий вид еконо�
мічної діяльності, що "не регулюються державою",
польські дослідники визначають тіньову економіку
саме як ту сферу, що "Тіньова економіка — це легаль�
на господарська діяльність, яка здійснюються за ме�
жами досяжності державних органів" [14]. На думку
О. Турчинова, це та діяльність яка "не враховується і
не контролюється офіційними державними органами",
"незареєстрована в державних органах і неконтроль�
ована діяльність" А. Сергеев, тому згідно з даної по�
зиції фактично все, що знаходиться поза межами ре�
гулювання з боку суспільства в ролі держави і є тіньо�
вою економікою. Якщо мова йде про ту частину, яка
пов'язана з кримінальним аспектом діяльності, то тут
безперечно йде мова про відсутність державного кон�
тролю за даним напрямом господарської діяльності.
Однак, коли йде мова про інші сфери тіньової економ�
іки, в тому числі приховану, критерій відсутності дер�
жавного регулювання сфери не обов'язково справд�
жується. Більш доцільно вживати термін неефек�
тивність державного втручання і регулювання еконо�
міки у зв'язку з тим, що дані види економічної діяль�
ності в цілому підпадають під сферу контролю держа�
ви, однак з неї можуть випадати окремі напрямки чи
дії господарських суб'єктів. Таким чином, тіньова еко�
номіка завжди в тій чи іншій мірі передбачає немож�
ливість державного контролю господарської діяль�
ності чи її окремих складових.

Фактично можливість контролю з боку держави за
господарською діяльністю підприємств виступає не
лише як ознака тіньової економічної діяльності, а є од�
нією з найважливіших причин тінізації економіки. Тіньо�
ва економіка присутня по відношенню до держави,
інституту регулювання соціальних відносин, від якої
приховуються окремі види діяльності. Часто тіньова
економіка виступає результатом неефективного функ�
ціонування державної системи управління, що в свою
чергу може відбуватися з багатьох причин, в тому числі:
наявності системної кризи в економіці, активних про�
цесів трансформації суспільно�економічного розвитку
тощо.

Таким чином, можна виокремити наступні критерії
вирізнення тіньової економічної діяльності: законність
видів діяльності, звітність в державні органи та статис�
тику, відображення в статистиці та ВВП та державний
контроль (рис. 1), згідно з якими економічну діяльність
можна класифікувати на офіційну та тіньову економіч�
ну діяльність.

У офіційній економіці передбачається можливість
здійснення повноцінного державного контролю, на
відміну від тіньового сектору, де державний контроль
покриває лише окремі сфери економічної діяльності або
державне регулювання неефективне. У кримінальній
сфері державний контроль відсутній.

З рисунка 1. видно, що офіційний сектор складаєть�
ся з тих видів діяльності, що дозволені згідно з чинним
законодавством, зареєстровані, враховується в звітності
суб'єктів господарювання і державних органів та відпо�
відно знаходять своє відображення в офіційній статис�
тиці, така діяльність підпадає під державний контроль і
регулювання.

Поняття тіньової економіки можна окреслити че�
рез протипоставлення поняттю офіційної економіки,
оскільки ці поняття завжди існують поряд, тобто все,
що за тими, чи іншими причинами не може бути відне�
сена до офіційної економіки є тіньовою. На підтверд�
ження даної думки можна навести підхід Мазур І.І., яка
зазначає, що "тінь" завжди є віддзеркаленням світла, але
у викривленому вигляді. Тобто тіньова і є "викривленою
легальною економікою". Такий підхід акцентує увагу на
тому, що тіньова економічна діяльність передбачає певні
викривлення у способах, напрямах і видах господарсь�
кої діяльності, порівняно з офіційним сектором, харак�
теризуючи "тіньову економіку" як явище, що є "об'ємним
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за змістом і всеохоплюючим щодо прихованих умов
сформування певних видів діяльності, прихованого ха�
рактеру створення доходів". До даного поняття також
відносять такі підвиди тіньової економіки, як: прихова�
на та кримінальна.

Важливим критерієм, як було визначено раніше, ви�
ділення тіньового сектору є критерій законності видів
діяльності. Так, згідно з даним критерієм, усі сфери
господарської діяльності можна розділити на офіцій�
ну економіку приховану, неформальну та криміналь�
ну економіку. До офіційного сектору належать
підприємства, що працюють з дотриманням усіх зако�
нодавчих норм і правил, до сфери тіньової економіки
можна віднести ту діяльність, яка: (1) формально
здійснюється згідно із законодавством, а не за своєю
суттю, використовуючи різні прогалини у законах; (2)
з незначними порушеннями, здебільшого адміністра�
тивного характеру. Діяльність, що передбачає тяжкі
порушення законів, відноситься до кримінальної еко�
номіки.

Іншим критерієм віднесення тієї чи іншої діяльності
до тіньової є звітність в державні органи влади. Ді�
яльність, за якою звітує підприємство, що подається в
державні органи статистики та висвітлює всі сфери своєї
економічної діяльності, відноситься до офіційного сек�
тору. Інформація щодо діяльності суб'єктів господарю�
вання, що надана не в повному обсязі або зовсім відсут�
ня відповідно належить до тіньового сектору. Виходя�
чи з мотивів суб'єктів господарювання, інформація про
легальну економічну діяльність може навмисно прихо�
вуватись (формальна реєстрація, часткове надання да�
них) або носити неформальний характер (офіційно не�
зареєстрована діяльність, "домашня" економіка). До
кримінального сектору тіньової економіка безперечно
відноситься діяльність, за якою відсутня будь�яка
звітність і вона є нелегальної згідно з чинним законо�
давством.

Така діяльність частіше за все пов'язана з криміналь�
ним аспектом тінізації економічної діяльності, коли

діяльність повністю прихована від держави або вона
сфальсифікована та не відповідає дійсності з метою ухи�
лення від сплати податків та протирічить чинному за�
конодавству.

Відображення господарської діяльності в статистиці
та ВВП також може бути використано як критерій відне�
сення діяльності до тіньової. При цьому звітність
підприємств до органів державної влади та відображен�
ня такої інформації є різними за своєю суттю явищами,
оскільки не відображення всієї інформації в державній
статистиці часто є наслідком упущень держави в мето�
дології збору і розрахунку інформації. З точки зору
даного критерію, будь�яка діяльність, що не врахована
державою є тіньовою, оскільки не відображена у ста�
тистиці і органи влади не володіють інформацією про
неї.

Важливим критерієм є державний контроль сфери
і виду діяльності. У офіційній економіці передбачаєть�
ся можливість здійснення повноцінного державного
контролю, на відміну від тіньового сектору де держав�
ний контроль покриває лише окремі сфери економіч�
ної діяльності або державне регулювання неефектив�
не. У кримінальній сфері державний контроль
відсутній.

ІІІ. Підходи до визначення результатів функціону�
вання тіньової економіки.

Більшість вчених як результат тіньової економічної
діяльності суб'єктів підприємництва, визначають її як
економічну діяльність, що спрямована на:

а) отримання доходів від господарської діяльності,
де фактично джерело доходів , або окремі дії, спрямо�
вані на отримання доходів з таких джерел не відповіда�
ють законодавчим нормам — "шляхом здійснення забо�
ронених видів діяльності", "шляхом порушення законо�
давства"; (діяльність без ліцензії, або з неповною ліцен�
зією, без реєстрації, або з порушенням умов такої реєст�
рації тощо). Тіньова економіка направлена на "отриман�
ня доходів від здійснення заборонених видів діяльності
або на ухилення від суспільного (державного) контро�
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Рис. 1. Основні критерії офіційної та тіньової економіки

Джерело: розроблено автором.
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лю та сплати податків при здійсненні легальних видів
економічної діяльності" (С.В. Мочерний), "спрямована
на отримання доходу шляхом порушення чинного за�
конодавства" (О. Турчинов);

б) шляхом приховування обсягів доходів для змен�
шення податків чи повного ухилення від їх сплати, "з
метою отримання надприбутку за рахунок прихову�
вання доходів і ухилення від сплати податків" (І.І. Ма�
зур);

в) ухилення від офіційного обліку з боку держави,
"діяльність, яка не враховується у валовому внутріш�
ньому продукті (ВВП), тому що не показана органам
державної влади", "виробнича діяльність, що не вклю�
чається до ВВП", "будь�яка економічна діяльність, не
врахована офіційною статистикою" (П. Гутманн).
Тіньова діяльність окрім прямих втрат у вигляді подат�
кових надходжень у бюджет країни, значною мірою
саме впливає на відсутність інформацію про вироблені
товари та послуги і подальше їх ігнорування при підра�
хунках офіційного ВВП держави. Валовий внутрішній
продукт є одним із найважливіших показників розвит�
ку країни, викривлення або не врахування його в по�
вному обсязі матиме серйозні наслідки для країни в
майбутньому. Особливе це відчутно для тих країн, де
рівень тінізації сягає 40—60 % від рівня офіційного
ВВП.

Інноваційна тінь — економічна діяльність, яка ви�
никає в межах п'ятого та шостого технологічного укла�
ду і не відображається у державній статистиці у зв'язку
з тим, що виникають нові сфери, види і форми госпо�
дарської діяльності, які ще не виявлені або не врегульо�
вані в рамках чинного законодавства і не встановлений
державний контроль за ними.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, під поняттям тіньової економіки
можна вважати будь�яку економічну діяльність: (1)
не враховується або частково враховується в
офіційній статистиці органів державної влади і в ва�
ловому внутрішньому продукту (ВВП) країни відпо�
відно; (2) не контролюється державою або знахо�
диться поза межами ефективного державного конт�
ролю і регулювання; і (3) здійснюється з метою от�
римання доходів, мінімізації витрат та ухилення від
сплати податків.

Питання визначення специфіки функціонування і
розвитку тіньового сектору та особливостей детіні�
зації в умовах переходу світової економіки на інно�
ваційний шлях розвитку вимагає подальших дослі�
джень.
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