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ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ В СФЕРІ РИНКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Обсяг контрафакту в окремих галузях промислового виробництва в світі в 

цілому, в Європі, в нашій країні та, зокрема в сфері туристичного бізнесу,  

співмірний з об'ємом легального виробництва, а не так вже і рідко навіть 

перевищує його. В результаті цього, в тіньовому обороті залишаються грошові 

потоки, розмір яких в деяких випадках перевершує вартість офіційно 

визначеного валового національного продукту. Збиток українській економіці і 

загроза життю і здоров'ю споживачів контрафактної продукції перевищує всі 

розумні розміри та досить складно піддається обчисленню. Сформоване 

положення загрожує міжнародному престижу України, заважає їй зайняти чільне 

в місце в європейському економічному співтоваристві. Проблема фальсифікації 

і контрафакту придбала національні масштаби і ставить під загрозу економічну 

безпеку держави. 

На основі виконаного авторами аналізу пропонується структурна модель 

неформальної економіки туристичного ринку, в основу якої покладені два 

основні види економіко-правової поведінки суб'єктів ринкової діяльності.  

Перший вид заснований на повному або неповному (частковому) 

ігноруванні суб'єктами ринку існуючого національного і міжнародного 

законодавства в області функціонування ринку, господарського і договірного 

права. У його основі лежать різноманітні методи і побудовані на їх основі 

неформальні схеми, які тим або іншим чином дозволяють зі значним прибутком 

існувати даним структурі у рамках офіційної (формальною) економіки держави. 
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В той же час, незважаючи на значні масштаби цієї діяльності, вона знаходиться 

в тіні, тобто не обкладається податками, не враховується при визначенні 

валового внутрішнього продукту країни, не робить відрахування до соціальних 

фондів і тому подібне. Цей вид поведінки до певної міри намагається існувати 

усупереч існуючому законодавству, деяким чином надаючи легальний статус 

своїм діям.  

Другий вид економіко-правової поведінки суб'єктів ринкової діяльності 

прямо знаходиться за межами існуючого законодавства і діє з його прямим 

порушенням. Кримінальна економіка існує у вигляді злочинних співтовариств, 

мафіозно-кланові зв'язки яких дозволяють оперувати кримінальним капіталом. 

 

Рис. 1. Структура неформальної економіки 

Нескладно побачити, що в пропонованій структурі неформальної 

економіки ми свідомо акцентуємо увагу тільки на ринкові структурні елементи 

неформальної економіки (тіньову і кримінальну). Підприємства, фірми і 

організації ринкової неформальної економіки є функціональними дублерами 

тих, які функціонують і у формальній економіці, які, як ми вже відмітили вище, 
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діють або усупереч існуючому законодавству в області ринку або поза ним. У 

загальному випадку в схемі неформальної економіки ми відтворили і її 

позаринкові інститути, яке знаходиться за межами цього дослідження. 
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