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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) 

 
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ НА РІВЕНЬ  
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ  
 

Цикало В.В., Присада Т.С. 
Науковий керівник – Кадничанський М.В., канд. екон. наук, доцент 
 

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-
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ди щодо нейтралізації погроз безпеці. Для здійснення податкового ко-
нтролю функціонує ряд спеціалізованих органів, сферою діяльності 
яких є оподаткування.  

Податковий кодекс України визначає способи здійснення подат-
кового контролю. Це ведення обліку платників податку, інформаційно-
аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової слу-
жби, перевірки та звірки. Відповідно до Податкового кодексу органи 
державної податкової служби мають право проводити камеральні, до-
кументальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні 
перевірки.  

Для багатьох платників податків економія на податкових плате-
жах стала джерелом додаткового фінансування і чинником, що підви-
щує конкурентоспроможність їх продукції. Схеми і методи скоєння 
податкових злочинів набувають все більш складного для їх виявлення і 
припинення характеру. Найчастіше на території регіонів здійснюються 
податкові правопорушення, пов'язані з незаконним відшкодуванням 
ПДВ з бюджету, використанням конвертаційних центрів, наданням 
«нульових» балансів, не віддзеркаленням фінансово-господарських 
операцій в бухгалтерському обліку, приховуванням факту фінансово-
господарської діяльності, порушенням черговості платежів. Вони нері-
дко зв'язані зі скоєнням тяжких злочинів і відмиванням доходів від 
злочинної діяльності. У зв'язку з вищевикладеним виявляється необ-
хідність підвищення ефективності податкового контролю для забезпе-
чення фінансової і економічної безпеки.  

Одним зі способів підвищення ефективності є подальше скоро-
чення кількості податків, а також існуючих податкових пільг. Причому 
з податкового законодавства необхідно виключити пільги, які можуть 
застосовувати тільки обмежений круг платників податків у зв'язку з 
якими-небудь особовими характеристиками і які використовуються в 
схемах ухилення від сплати податків. Уникнути використання схем 
незаконного відшкодування ПДВ з бюджету, зокрема, можливо при 
введенні нової системи адміністрування ПДВ шляхом автоматичного 
відшкодування ПДВ без впливу людського фактора.  

Дана система, з одного боку, спростить повернення ПДВ добро-
совісним експортерам і, з іншого – зведе до мінімуму зацікавленість 
недобросовісних платників податків у використанні підставних фірм. 
При цьому буде виключена вірогідність повернення ПДВ при його 
фактичній відсутності в бюджеті і з'явиться гарантія стягнення податку 
і його надходження до бюджету. Оскільки ухилення від сплати подат-
ків зумовлені економічними причинами, діяльність контролюючих 
органів з виведення господарюючих суб'єктів з тіньового сектора по-



 176 

винна бути заснована на економічних мотивах. Необхідне створення 
таких умов, щоб ризики при здійсненні діяльності в рамках тіньової 
економіки були високими і не покривалися прибутком від ухилення 
від сплати податків, а максимальна норма прибутку досягалася тільки 
у легальному секторі економіки. Висновки. Вище викладене свідчить 
про залежність обсягу податкових надходжень до бюджету, які забез-
печують економічну безпеку регіону, від податкового контролю.  

Налагоджений податковий контроль забезпечує своєчасне нара-
хування та сплату податків, запобігає уникненню платників податків 
від їхньої сплати, сприяє усуненню криміногенних ризиків в оподатку-
ванні. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на визначення 
показника збирання податків, розмірів податкового навантаження та 
його впливу на економічну безпеку господарюючого суб’єкта. 
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В Україні, як і в усьому світі, корупцію віднесено до головних 
політичних, економічних і соціальних проблем. Корупція є явищем, 
яке тісно переплелося між усіма сферами життєдіяльності держави та 
суспільства. Впродовж останніх років ситуація в Україні стала критич-
ною, що практично унеможливило ведення бізнесу та здійснення гос-
подарської діяльності.  

Корупція неминуче веде до зменшувалася ділового клімату на пі-
дприємств, вона  може приймати різні форми, які можуть включати 
хабарництво, розкрадання та вимагання. Корупція є однією з найстра-
шніших ворогів бізнесу, тому що це може призвести до далекосяжних 
наслідків, в тому числі повного закриття компанії. 

Збільшення масштабів корупційних проявів у всіх сферах життя 
держави і суспільства та відсутність уніфікованих комплексних норма-
тивно закріплених механізмів діяльності по подоланню корупції, обу-
мовили виникнення нового етапу міжнародної взаємодії, що проявився 
у розробці модельного законодавства щодо проведення антикорупцій-
ного моніторингу з метою доповнення діючої системи внутрішньоде-
ржавної антикорупційної політики. 

Антикорупційна політика – це розробка, здійснення послідовних 
заходів держави і суспільства з метою усунення (мінімізації) причин і 
умов, що породжують і живлять корупцію. Розробка антикорупційної 
політики починається із з'ясування її основних напрямів. Ці напрямки 


