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СЕКЦІЯ 7 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ ТА ДЕРЖАВИ 

ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
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ПОДАТКОВЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ, ЯК ЧИННИК 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

Актуальність проблеми дослідження фіскальної політики на 

регіональному рівні викликана нестачею фінансових ресурсів у органів 

місцевої влади. Ураховуючи те, що місцеві бюджети є основним інструментом 

реалізації соціально-економічної політики на регіональному рівні, важливим є 

розподіл функцій та компетенції між органами державної виконавчої та 

місцевим самоврядуванням у сфері формування доходів і видатків. 

Місцеві бюджети виступають головним інструментом реалізації 

державної регіональної політики та вирішення таких важливих завдань, як 

структурна перебудова економіки, вирівнювання соціально-економічного 

розвитку регіонів та ефективності територіального поділу праці, розвиток 

місцевого господарства, здійснення житлового будівництва, благоустрій міст, 

проведення природоохоронних заходів [1, с. 12]. 

Управління податковим потенціалом виконується через функцію 

податкового адміністрування фіскальним органом та її територіальними 

підрозділами. Податкове адміністрування необхідно розглядати у широкому 

діапазоні податкових відносин: в проведенні фіскальної політики, відносини 

податкових органів з платниками податку у моніторингу виконання 

податкового механізму та в управлінні податковим потенціалом [2, с. 97].  

Податковий потенціал це безпека економічного розвитку регіону та його 

територій, яке виконується через позиції: 

- по-перше, точніше визначається структура податкового потенціалу та 

ефективна методика планування податкових платежів згідно з існуючою 

податковою базою, тенденцій їх розвитку, обумовлене зростання обсягів 

виробництва та вартість бізнесу, є ключовою основою бюджетного 

забезпечення, на основі податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів; 

- по-друге, ефективність податкового планування платежів, обумовлене: 

податкова культура платників, зниження податкових ризиків і досягнення 
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оптимального рівня податкового навантаження, в поєднанні з планованими та 

прогнозованим рівнем рентабельності податків. Така податкова середа 

характеризує достатнім рівнем податкової безпеки [3, с. 37]; 

- по-третє, сформований податковий потенціал потребує оцінки не тільки 

планових та прогнозних показників, які використовуються в його формуванні, а 

також фактичні дані податкових надходжень території. 

Алгоритм оцінки податкового потенціалу регіону представлено на рис. 1 
 

 
Рис. 1. – Алгоритм оцінки податкового потенціалу регіону 

 

Процес управлінських рішень для забезпечення податкової безпеки має 

складатися з наступного: визначення цілей, щоб забезпечити податкову безпеку 

території; ідентифікація ризиків, загрози для податкової безпеки; моніторинг 

індикаторів податкової безпеки території – податкового потенціалу; зменшення 

загроз податкової безпеки; створення стратегії податкової безпеки території. 

Фіскальна політика досить вагомий інструмент впливу на соціально-

економічний розвиток регіону. Податкові інструменти займають особливе місце 

серед інших інструментів регуляторної політики держави. Їх дія відбувається в 

тісному взаємозв’язку і тільки вміле поєднання та виважена державна політика 

може дати певний економічний ефект, що забезпечить розвиток національної 

економіки та підвищить добробут населення, як країни, так і регіонів. 
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ЗАГРОЗИ СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

Стратегічний розвиток економічної безпеки підприємств у сучасних 

умовах є необхідним, але досить складним до реалізації процесом, що 

супроводжується об’єктивно існуючими проблемами (перешкодами, 

негативними чинниками) розвитку підприємства зовнішнього і внутрішнього 

походження. Послідовне вирішення проблем, подолання перешкод, зниження 

впливу негативних чинників розвитку є основою формування економічної 

безпеки будь-якого підприємства. Ведучи мову про стратегічний розвиток 

економічної безпеки, варто розглядати два крайніх стани – стан безпеки, за 

якого вплив негативних факторів перебуває під контролем і не перешкоджає 

розвитку, та стан небезпеки, коли мають місце загрози подальшому розвитку 

підприємства. Тобто, загрозу можна вважати головною ознакою небезпеки, і, 

відповідно, негативним чинником впливу на стратегічний розвиток 

підприємства. Переважна більшість науковців розглядає явище економічної 

безпеки крізь призму загроз, що чинять найістотніший на неї вплив.  

Загрози: 

 - відсутність фінансового забезпечення;  

- недосконалість нормативно-законодавчої бази;  

- неврегульованість взаємовідносин регіонів з центральними органами 

влади;  

- руйнування науково-технічного потенціалу регіону;  


