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санкцій з акцентом на адміністративних покараннях, у тому числі
встановлення матеріальної та кримінальної відповідальності;

2) розумне застосування фінансових санкцій за порушення
норм оподаткування;

3) наскрізний контроль за сплатою ПДВ;
4) покращення системи внутрішнього контролю та запобіган-

ня корупції;
5) стимулювання працівників податкових органів до відпові-

дального виконання службових обов’язків.
Отже, підвищення якості податкових перевірок і загалом сис-

теми контрольної роботи як основи податкового контролю спри-
ятиме зменшенню державного втручання у підприємницьку дія-
льність та звуженню «тіньового» сектору економіки. Такі зміни
позитивно вплинуть на партнерські взаємовідносини між подат-
ковими органами та платниками податків, соціально-еконо-
мічний розвиток суспільства та підвищать інвестиційну приваб-
ливість і політичну стабільність у державі.
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ДЕТІНІЗАЦІЯ РОБОТИ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ
ГРУП У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Як відомо, податки — це основне джерело наповнення держа-

вного бюджету. В Україні вирішальну роль у формуванні бюдже-
ту відіграють непрямі податки та податок на прибуток підпри-
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ємств. Тому, побудова ефективної дискреційної політики є най-
більш актуальною у процесі інтегрування української економіки
до рівня та умов співпраці на світовому ринку.

Основним недоліком діючої податкової системи є: ухилення
від сплати податків і відтік капіталів за кордон. Слід зрозуміти,
що відкриття рахунків в офшорних зонах і робота за «тіньовими»
схемами обороту грошових коштів під силу реалізувати лише
олігархічній верхівці, що має у своїй власності великі та прибут-
кові підприємства.

На сьогодні у вітчизняній сфері економіки діють близько 16-
ти фінансово-промислових груп (ФПГ), що мають у своїй струк-
турі іноземне походження капіталу. Обсяги доходів даних фінан-
сових структур, за даними Міністра доходів і зборів О.Клименка,
коливаються від 250 млн грн — до 1 млрд на рік.

Першочерговими завданням перед державними податковими
органами є: отримання переліку даних про діючі ФПГ, що дасть
змогу оперативно та якісно оцінити сплату податків групою під-
приємств і чітко зрозуміти, де формується прибуток, де знахо-
диться центр управління, для чого створені та функціонують ті
чи інші підприємства, відслідкувати грошовий потік (cash flow) у
цілому по групі, в результаті — комплексно оцінити прозорість
ведення бізнесу.

Метою фіскальних органів при роботі з великими фінансово-
промисловими групами є забезпечення детінізації національної
економіки та сплати платниками податків власних податкових
зобов’язань у повному обсязі.
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ
В ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Світовий досвід свідчить, що у найбільш економічно розвину-
тих країнах світу інновації значною мірою забезпечують стабіль-
ний довгостроковий економічний розвиток. У Програмі економі-
чних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конку-


