
 

Вісник СумДУ. Серія «Економіка», № 1’ 2019                                                                                159 

РЕЦЕНЗІЯ 

НА МОНОГРАФІЮ  

ТЮТЮНИК ІННИ ВОЛОДИМИРІВНИ 

«УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РОЗРИВАМИ ЯК ОСНОВА ДЕТІНІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ» 

 

Фінансова криза, яка останні роки характеризує світову економіку, зумовлює 

необхідність пошуку ефективних заходів підвищення рівня макроекономічної 

стабільності та виявлення прихованих резервів акумулювання додаткових 

фінансових ресурсів в країні. 

Сучасні реалії економічного розвитку  переконливо свідчать, що 

перспективи виведення економіки України з кризи і досягнення високих темпів 

соціально-економічного прогресу національних господарств значною мірою 

залежать від ефективності функціонування всіх складових економічної  системи 

держави. 

Нинішні негативні процеси в економіці та соціумі, що призводять до 

підвищення рівня економічного ризику та ставлять під загрозу можливість 

ефективного та стабільного функціонування економічних суб’єктів, зумовлюють 

активізацію їх зусиль в напрямку максимізації економічних вигод, в тому числі і за 

рахунок використання  тіньових схем приховування доходів.    

Низький рівень ефективності існуючої політики протидії тінізації економіки, 

невідповідність її сучасним схемам та механізмам приховування суб’єктами 

господарювання своїх доходів роблять питання управління податковими розривами 

як ефективного інструменту  ідентифікації можливих схем мінімізації податкових 

зобов’язань актуальними та практично значущими як на регіональному, так і на 

загальнодержавному рівні в процесі розробки та здійснення економічної та 

адміністративної реформ. 

Наявність методичного забезпечення та практичних рекомендацій щодо 

визначення, оцінки і зниження рівня податкових розривів в економіці дозволить 

виявити внутрішні резерви для зростання обсягу бюджетних надходжень,  

забезпечити більш тісний зв'язок між плановими показниками економічного розвитку 

країни та реальними можливостями щодо їх виконання.  

Таким чином, значущість і логічна незавершеність розробки теоретико-

методологічних засад оцінки податкових розривів в економіці та формування 

науково-методичного інструментарію ефективного використання податкового 

потенціалу адміністративно-територіальної одиниці  у рамках реалізації державної 

політики детінізації економіки, робить монографію, що сфокусована на дослідженні 

саме цих питань, безперечно актуальною, обумовлює значну її наукову та практичну 

цінність. 
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У монографії  проведено  ґрунтовний аналіз каналів тінізації доходів, 

визначено місце податкових механізмів приховування доходів, обґрунтовано роль 

податкових розривів в забезпеченні макроекономічної стабільності в країні. 

Цікавим, на наш погляд, є запропонований автором методичний підхід до 

визначення ключових детермінант формування податкових розривів в економіці, 

використання якого сприятиме ідентифікації найбільш дієвих інструментів детінізації 

економіки за критерієм їх максимального наближення до об’єкта впливу. 

Зважаючи на вищезазначене, вважаємо за доцільне рекомендувати 

монографію Тютюник І. В. «Управління податковими розривами як основа 

детінізації економіки» до друку.  

 

 

 

Доктор економічних наук, професор,  

академік Академії економічних наук України, 

завідувач кафедри фінансів, банківської  

справи та страхування  

Хмельницького національного університету  Хрущ Н. А. 
 

 


