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В В.І.Жовтанецький

Механізми зниження рівня тіньової економічної діяльності (на прикладі підприємств та
організацій Черкаської області): Автореф. дис... канд. екон. наук / О.В. Черевко; НАН
України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2004. — 19 с. — укp.
Досліджено процес розвитку та форми прояву тіньових економічних операцій між суб'єктами
господарювання. Проаналізовано темпи розвитку та форми прояву тіньової економічної
діяльності в різних галузях української економіки та показано, що найбільших темпів
розвитку набули галузі, які мають швидкі темпи обертання грошових ресурсів, нечітку
законодавчу базу та можуть забезпечувати високу прибутковість. Проаналізовано існуючі
методичні підходи, проаналізовано та оцінено вплив тіньової економічної діяльності на
розвиток національної економіки на Черкащині. Обгрунтовано напрями вдосконалення
системи керування процесами зниження рівня тіньової економічної діяльності: створення
координаційного центру з питань боротьби з тіньовою діяльністю, корупцією та
організованою економічною злочинністю, єдиного інформаційного центру, до функцій якого
має входити збір, систематизація та опрацювання всіх видів інформації про тіньові
економічні операції, удосконалення методології аналізу та оцінки фактичного стану тіньової
діяльності у країні та регіонах. Значну увагу приділено методичним підходам до розробки
запобіжних заходів, спрямованих на зниження рівня тіньової економічної діяльності.
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