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питань містобудування, ЖКГ та регіональної політики Ігоря Лисова: 
«Недобудови через афери – не таке вже масове явище, поодинокі ви-
падки.  

Корупція – термін, що позначає використання посадовою особою 
своїх владних повноважень, довірених йому прав і можливостей з ме-
тою особистої вигоди. Багато видів корупції аналогічні шахрайству і 
відносяться до категорії злочинів проти державної влади. Ця стаття 
закону може бути застосована не тільки до будівельників, скільки до 
чиновників різних рівнів. Саме вони допускають до будівельних май-
данчиків і мереж життєзабезпечення. І тут будівельник підносить себе, 
як жертву. На думку забудовників від 3 до 10 відсотків від вартості 
будівельних робіт йде на «рішення» саме цих питань. Нерідко міські 
влада сама постфактум і з явними порушеннями змушена допомагати 
будівельникам виходити зі скрутного становища.  

Криза. «Масова заморозка» будівництва - аж ніяк не винахід но-
вітньої історії. Всяка серйозна криза, в першу чергу, б'є по  довгостро-
ковим проектам. Крім того, на кризу зручно списуються всі інші про-
блеми, в яких винні самі забудовники: невиправдано високий відсоток 
кредитних коштів, вкладених в будівництво будинку і початок будів-
ництва без достатнього фінансування. Перерахованих вище причин 
достатньо, щоб при нестабільній фінансовій ситуації будівельний ри-
нок завмер. У більшості випадків недобудови з'являються через пере-
оцінку своїх можливостей і низької правової грамотності населення »- 
висловився президент Асоціації допомоги постраждалим інвесторам 
Олексій Гончарук. 

Шахрайство. Шахрайство – розкрадання чужого майна або при-
дбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання дові-
рою. Припустимо, відбувається успішний продаж квартир. З'являється 
надлишковий ресурс і гроші акумулюються на «стабілізаційних» раху-
нках.  
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Актуальність теми дослідження полягає у тому, що антикоруп-
ційний менеджмент сприяє усуненню існуючих недоліків в антикору-
пційній системі, забезпечує дотримання та належне здійснення кож-
ним суб’єктом  системи своїх обов’язків в системі менеджменту про-
тидії корупції. 
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В рамках дослідження корупція розглядається як використання 
людиною, наданих їй службових повноважень з метою одержання не-
правомірної вигоди 

Спеціально уповноважені суб'єкти безпосередньо здійснюють у 
межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та роз-
слідування корупційних правопорушень.  

Подальші дослідження проводилися на прикладі підприємства 
ПАТ «Трест Житлобуд – 1» одна з найбільших українських компаній  
в 2015 році зафіксовано що компанія побудувала 65% житла в Харкові. 
Підприємство працює 69 років. 

Due Diligence (в перекладі з англійської означає забезпечення на-
лежної сумлінності) – це процедура формування об'єктивного уявлен-
ня про об'єкт інвестування, що включає в себе інвестиційні ризики, 
незалежну оцінку об'єкта інвестування і безліч інших факторів, в пер-
шу чергу Due Diligence спрямований на всебічну перевірку законності 
і комерційної привабливості планованої угоди або інвестиційного про-
екту. Повнота інформації, що надається при даному виді перевірки 
дозволяє інвесторам або діловим партнерам більш глибоко оцінити всі 
переваги і недоліки співпраці. Можна виділити декілька видів «Due 
Diligence»: операційний; технічний, маркетинговий, екологічний, пра-
вовий, фінансовий, податковий 

На основі даних Звітів про фінансові результати Товариства про-
аналізовано динаміку основних показників діяльності ПАТ «Трест 
«Житлобуд-1» за період 2013- 2016 року. Отримані дані свідчать, що 
виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за міну-
сом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових 
платежів) зростає істотними темпами протягом досліджуваного пері-
оду, хоча темпи зростання мають тенденцію до зниження. При цьому 
собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг збільшувалася, 
за винятком 2015 року, більш високими темпами. Валовий прибуток 
також істотно збільшувалася в 2012-2013 роках, проте в 2014 і 2015 
роках обсяги валового прибутку в порівнянні з попередніми роками 
стали падати. Темпи зростання комерційних витрат повторювали трає-
кторію показника валового прибутку, проте їх скорочення в 2014-2015 
роках було більш інтенсивним. У результаті прибуток від продажів 
істотно збільшувалася протягом досліджуваного періоду. Компанія 
взагалі, намагаються пристосуватися до існуючої ситуації, а не проти-
стояти їй. З боку компаній відбувається пасивна реакція на корупцію. 

Для підвищення ефективності антикорупційної безпеки пропону-
ється впровадження внутрішньої корпоративної політики на рівні ком-
панії, запровадження системи внутрішнього контролю, спеціальної 
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посади в компанії з протидії корупції розробити більш надійну анти-
корупційну програму. 

- розробити і запровадити  програми протидії шахрайству (оцінка 
корупційних ризиків, механізми контролю за діяльністю організації); 

- сформувати корпоративну культуру, яка б сприяла боротьбі з 
корупцією (включаючи позицію вищого керівництва, публічні заяви 
тощо) 
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Одним із напрямків наповнюваності бюджету за рахунок різних 
платежів є розробка системи контролюючих заходів, в основу яких 
повинні бути покладені способи податкового контролю, що дозволить 
податковим органам контролювати рівень сплати податків та зборів з 
боку платників.  

Комплексний податковий контроль на регіональному рівні усуває 
існуючі недоліки в податковій системі, забезпечує дотримання та на-
лежне здійснення кожним суб’єктом податкової системи своїх 
обов’язків. Саме тому дослідження оцінки впливу податкового конт-
ролю на фінансову безпеку регіону та його вдосконалення є актуаль-
ним. Забезпечення фінансово-економічної безпеки регіонів передбачає 
використання методів та засобів, при цьому їх поєднання необхідне 
для створення надійної системи безпеки. Зрозуміло, що територіальні 
одиниці є різних розмірів, володіють неоднаковими організаційними 
та фінансовими можливостями. 

Фінансова-економічна безпека регіону являє собою стан економі-
чного розвитку регіону, що характеризується необхідними фінансови-
ми ресурсами для задоволення потреб населення регіону, виконання 
своїх функціональних зобов'язань усіма ланками фінансової системи 
стосовно захисту його фінансових інтересів, попередження фінансових 
загроз та небезпек, подолання фінансової кризи та забезпечення ефек-
тивного функціонування економіки регіону в цілому.  

Податковий контроль як одна з основних функцій держави, спри-
яє успішній реалізації податкової політики, підвищенню рівня збиран-
ня податків в бюджетну систему, допомагає розкрити порушення по-
даткової дисципліни. Ефективність здійснення податкового контролю 
багато в чому визначає рівень фінансової безпеки, достатність коштів в 
бюджеті дає можливість органам влади і управління здійснювати захо-


