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По результатам работы налоговых органов можно выделить следующие проблемы проведения и органи-

зации налогового контроля в Республике Беларусь: 

 – несовершенство и сложность налогового законодательства; 

 – большая нагрузка на инспекторов; 

 – преобладание последующего налогового контроля; 

 – проблемы, возникающие при проверке малых предприятий; 

 – контроль за применяемыми льготами у плательщиков; 

 – существуют также проблемы налогового контроля и на межнациональном уровне, такие как при-

менение трансфертного ценообразования, отступления от принципа «страна назначения» при взимании 

НДС, а также несовершенные соглашения, принимаемые на межнациональном уровне. 

Можно предложить следующие направления совершенствования налогового контроля в целях повыше-

ния его эффективности в Республики Беларусь: 

– совершенствование действующего программного обеспечения процедуры камеральных проверок; 

– разработка критериев рационального отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок; 

– создание специализированных централизованных баз данных, в которых налоговые инспекторы быстро 

и без каких–либо трудностей могли бы получить полную и современную информацию по необходимым им 

вопросам в разрезе специфики отраслей; 

– проведение ежегодной аттестации работников налоговых служб всех уровней с привлечением в комис-

сии по аттестации независимых экспертов; 

– организация постоянно действующих курсов повышения квалификации работников налоговых орга-

нов; 

– введение системы балльных оценок работы инспекторов–контролеров; 

– активизация деятельности инспекции по выявлению незарегистрированной предпринимательской дея-

тельности; 

– совершенствование проводимых совместно с органами Департамента финансовых расследований, а 

также перепроверки предприятий, допустивших сокрытие налогов в крупных размерах в течение года с мо-

мента такого сокрытия, обеспечит повышение эффективности контрольных мероприятий; 

– повышение роли предварительного и текущего контроля, связанных с работой по разъяснению налого-

вого законодательства; 

– сузить сферу проверки для крупных плательщиков путем сокращения числа вопросов, входящих в про-

грамму проверки либо проведения тематических проверок; 

– продолжение работы по упрощению законодательства и его неизменности; 

– создание в каждой инспекции структурного подразделения по контролю за применяемыми плательщи-

ками льгот; 

– внедрение информационных баз о доходах плательщиков, о совершенных сделках не только на терри-

тории Республики Беларусь, но и за ее пределами. 

Пути совершенствования налогового контроля в нашей республике на современном этапе заключаются 

не только в непосредственном повышении результативности форм и методов контрольных мероприятий, но 

и в совершенствовании налоговой системы в целом. Кроме того, должен меняться сам подход к осуществле-

нию налогового контроля: приоритетным направлением должен стать именно контроль за нелегальным те-

невым оборотом, а не выявление мелких нарушений, необходимых для выполнения налоговым инспектором 

доведенного до него «плана». Повышение качества и эффективности налогового контроля не означает его 

усложнения. Проведение мероприятий налогового контроля не должно отрицательно влиять на хозяйствен-

ную деятельность добросовестных налогоплательщиков. И в любом случае права плательщиков должны в 

полной мере соблюдаться. Налоговый контроль приобретает первостепенное значение как инструмент воз-

действия государства на экономическое поведение участников рыночных отношений и формирование нало-

говой культуры. 
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Сталий економічний розвиток країни й забезпечення в повному обсязі загальнодержавних соціальний га-

рантій всьому населенню неможливі без ефективного функціонування системи державної підтримки регіо-

нів, що відстають в економічному розвитку. Така підтримка повинна не тільки забезпечувати необхідне ви-
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рівнювання бюджетних витрат, але і створювати відповідні передумови, активізувати внутрішні резерви та 

стимули стійкого економічного зростання. 

Питання розвитку проблемних, депресивних регіонів вирішувалися на рівні держави, як правило, за ра-

хунок економічно розвинутих регіонів. Нині для вирішення таких проблем необхідна розробка нової держав-

ної політики, яка б дозволила досягти довгострокового економічного зростання переважно за рахунок внутрі-

шніх резервів із максимально ефективним використанням наявних засобів. Державна політика під час вирі-

шення питання подолання проблемності територій повинна бути системною та ефективною. Це можливо за 

умови використання сучасних досягнень науки в галузі стимулювання економічного розвитку. 

Деформація територіальних пропорцій стає наслідком не лише загальної кризи різних галузевих госпо-

дарських структур, а й затримок із впровадженням заходів державної регіональної економічної політики, 

застосуванням нових механізмів для регулювання територіального розвитку країни.  

Спираючись на аналіз соціально–економічного розвитку регіонів на сучасному етапі економічного рефо-

рмування, можна виділити декілька найбільш характерних регіональних проблем, вирішення яких вимагає 

цілеспрямованих дій центральних, регіональних та місцевих органів влади: 

— невідповідність між природними й трудовими ресурсними потенціалами, з одного боку, і рівнем роз-

витку господарської діяльності та просторової її організації в межах економічних районів, областей, міських 

поселень — з іншого; 

— недостатній розвиток і збалансованість складових транспортної системи, її нераціональну просторову 

диференціацію, що зумовлює неповне включення окремих регіонів та великих промислових центрів до зага-

льнодержавного і міжнародного поділу праці;  

— ігнорування на практиці принципу регіонального господарювання для реалізації державних програм 

та інших заходів, зокрема, розвитку нових форм розміщення продуктивних сил; 

— складність формування ринкового середовища з причин надмірної залежності від регіональної влади, 

її конкретних рішень з приватизації та ставлення до розвитку приватного бізнесу;  

— недостатня дієвість державної регіональної економічної політики, яка повинна забезпечити розбудову 

соціально спрямованої економіки та якісне піднесення на цій основі рівня життя народу.  

Державне управління може проявлятися на різних рівнях: на національному для проведення цілого ком-

плексу реформ у різних сферах господарювання, регіональному для створення режиму найбільшого сприян-

ня розвитку проблемних регіонів, місцевому – за мети стабілізації розвитку окремих міст чи територій. 

При цьому взаємодія держави, місцевих органів та керівників підприємств повинна базуватися на таких 

принципах: 

– цілеспрямованості (спрямованість зусиль на досягнення конкретної мети взаємодії); 

– поетапності (оновлення законодавства із врахуванням особливостей розвитку регіонів); 

– системності (знаходження та ліквідація перепон на шляху до досягнення цілей); 

– єдності напряму дій (всі учасники повинні бути об‘єднані єдиним планом і єдиною метою). 

Водночас треба враховувати і таку принципову позицію – фундаментом регіонального розвитку має 

стати самостійність регіонів щодо визначення цілей свого розвитку та можливості фінансування заходів для 

їхньої реалізації передусім за рахунок власних джерел та залучених інвестицій. Йдеться про те, що основою 

політики економічного зростання на регіональному рівні повинно стати раціональне використання 

трудового потенціалу та виробничих ресурсів, максимальне сприяння розвитку малого та середнього 

бізнесу, забезпечення раціонального використання навколишнього середовища [1]. 

Найбільш вагомим важелем регулювання розвитку проблемних регіонів є бюджетне регулювання. Цей 

механізм поєднує як достатній рівень централізованого управління, так і високу регіональну самостійність. 

Таким чином, поєднання централізованих механізмів регіонального розвитку як окремих ланок єдиного 

господарського комплексу з активною діяльністю економічних структур кожного регіону може забезпечити 

прискорений розвиток регіонів [3]. 

Якщо політика держави стосовно розвитку регіонів спрямована, насамперед, на самостійну ініціативу ре-

гіонів, то функції держави у даному випадку полягають у селективній підтримці, тобто враховуючи ступінь 

розвитку економічних реформ (аграрної, житлово–комунального господарства) і активність керівництва 

регіонів України в забезпеченні їх подальшого просування [2]. 

Сьогодні більшу частину прибутків місцевих бюджетів України становлять фінансові ресурси, які виді-

ляються вищою владою порядком перерозподілу частини загальнодержавних податків і зборів. Органи міс-

цевого самоврядування, як правило, до регулювання цього процесу не допускаються і не можуть знати за-

здалегідь, які кошти і з яких джерел вони отримають у черговому фінансовому році. Щодо власних прибут-

ків, то вони нині становлять незначну частину загальної суми фінансових ресурсів, що надходять в їхнє роз-

порядження. 

Для усунення недоліків діючого механізму регулювання міжбюджетних відносин, з огляду на досвід ін-

ших країн, вважаємо за доцільне запропонувати:  

— у найближчі роки більшу частину фінансових ресурсів, призначених для перерозподілу, сконцентру-

вати в спеціальних бюджетних фондах міжтериторіального регулювання; 

— здійснювати розподіл ресурсів цього фонду з використанням заздалегідь розроблених правил;  
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— не прагнути при цьому до повного вирівнювання потенціалів територій, а зберегти стимули до розви-

тку системи власних прибутків, які вишукуються місцевою владою.  

Також одним із заходів стимулювання розвитку регіонів є запровадження спеціального режиму інвесту-

вання. Але як свідчить практика, даний механізм не спрацьовує на найбільш економічно та екологічно вра-

жених територіях, що є непривабливими для інвесторів. Головною причиною, вважаємо, є недієвість ін-

струменту податкових пільг для цих територій, відсутність відповідної інфраструктури. 

Таким чином, стимулювання розвитку регіонів повинно здійснюватися на засадах: 

а) збалансування загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів розвитку; 

б) програмно–цільового підходу до розв‘язання проблем соціально–економічного розвитку, створення 

сприятливого інвестиційного середовища в регіонах; 

в) співробітництва та взаємної відповідальності центральних і місцевих органів влади, наукових та гро-

мадських організацій у розв‘язанні завдань регіонального розвитку. 

Особливу роль у регіональній політиці, поряд з адміністративними та законодавчими заходами відіграє 

економічне стимулювання розміщення виробництва. Воно перш за все включає:  

— створення сприятливих умов для розміщення і функціонування підприємств шляхом поліпшення про-

мислової і соціальної інфраструктури у районах концентрації виробництва, тобто в економічно освоєних 

районах, і випереджаючого зростання промислової або соціальної інфраструктури у відсталих або неперспе-

ктивних для подальшого розвитку районах;  

— широке і гнучке використання державного фінансування й оподаткування підприємств з метою більш 

раціонального розвитку й розміщення промисловості.  

Реалізація цих заходів дозволить ефективніше впливати на соціально–економічний розвиток регіонів та 

створити додаткові умови активності в них. 

Однією із особливостей мотивації розвитку проблемних регіонів є залучення капіталу, для чого необхід-

не регулювання зовнішніх умов діяльності підприємств та фірм, що фактично надає напрямок щодо стиму-

лювання регіонального розвитку і ліквідації локальних диспропорцій. Таке регулювання здійснюється за 

напрямками: 

 адміністративний контроль; 

 податки; 

 забезпечення інфраструктурою; 

 надання грантів, субсидій, пільг. 

Під час визначення обсягів коштів, призначених для стимулювання розвитку регіонів та подолання де-

пресивності територій, не враховуються суми дотацій вирівнювання та субвенцій, що спрямовуються на 

виконання органами місцевого самоврядування власних та наданих законом повноважень органів виконав-

чої влади, а також кошти, що спрямовуються згідно із законодавством на ліквідацію наслідків надзвичайних 

екологічних ситуацій, техногенних катастроф та стихійного лиха. 

Також стимулювання розвитку регіонів насамперед покликано сприяти підвищенню конкурентоспромо-

жності регіональних економік за рахунок вдосконалення їхніх структур. Тому метою регіонального стиму-

лювання є посилення конкурентної позиції стимульованого підприємства в структурно слабкому регіоні. 

Перевага повинна надаватись підприємствам, здатним діяти на міжрегіональному рівні, у промисловому 

виробництві і комунальній інфраструктурі. 

Наслідками проведення ефективної мотиваційної політики в Україні повинні стати зростання інновацій-

них виробництв і номенклатури продукції, техніко та технологічне оновлення традиційних галузей економі-

ки, запровадження екологозберігаючих технологій.  
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