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СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

THE ESSENCE AND PROBLEMS OF TAX SECURITY OF UKRAINE

У статті досліджується проблема забезпечення податкової безпеки держави. Встановлено, що 
податки є фінансовою основою функціонування держави. Проведено дослідження теоретичних під-
ходів до розуміння поняття «податкова безпека», наявні підходи систематизовано. Проведено аналіз 
наявних підходів до вимірювання рівня податкової безпеки. Встановлено, що для оцінки податкової 
безпеки доцільно використовувати такі показники, як рівень податкового навантаження, тіньової 
економіки, показники результативності діяльності податкових органів та рівень втрат від ухилення 
від сплати податків. Визначено основні ризики та загрози податковій безпеці держави. Розкрито 
джерела ризиків податковій безпеці – економічні, правові, ідеологічні та моральні. Проведено роз-
рахунок втрат зведеного бюджету України від функціонування тіньового сектору економіки.

Ключові слова: податкова безпека, фінансова безпека, загрози та ризики податковій безпеці, 
індикатори податкової безпеки, тіньова економіка, податкові надходження, втрати бюджету, ухи-
ленні від сплати податків. 

В статье исследуется проблема обеспечения налоговой безопасности государства. Установлено, 
что налоги являются финансовой основой функционирования государства. Проведено исследова-
ние теоретических подходов к пониманию понятия «налоговая безопасность», существующие под-
ходы систематизированы. Проведен анализ существующих подходов к измерению уровня налоговой 
безопасности. Установлено, что для оценки налоговой безопасности целесообразно использовать 
такие показатели, как уровень налоговой нагрузки, теневой экономики, показатели результативно-
сти деятельности налоговых органов и уровень потерь от уклонения от уплаты налогов. Определены 
основные риски и угрозы налоговой безопасности государства. Раскрыты источники рисков нало-
говой безопасности – экономические, правовые, идеологические и моральные. Проведен расчет 
потерь сводного бюджета Украины от функционирования теневого сектора экономики.

Ключевые слова: налоговая безопасность, финансовая безопасность, угрозы и риски налого-
вой безопасности, индикаторы налоговой безопасности, теневая экономика, налоговые посту-
пления, потери бюджета, уклонение от уплаты налогов.

The article examines the problem of ensuring the tax security of the state. Tax security influences the 
business activity of economic entities, forms the composition and structure of tax revenues to the bud-
get, provides financial resources to budgets of different levels. There are three approaches to under-
standing the essence of the concept of «tax security», namely: tax security as a subsystem of financial 
security of the state; tax security as a specific state of the tax system; tax security as a specific state 
of the economy and government institutions. The following main indicators of tax security of the state 
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are singled out: the number of taxes and fees; the ratio of direct and indirect taxes; the ratio of the 
amount of tax revenues of the consolidated budget to GDP; budget deficit; covering the consolidated 
budget deficit at the expense of external borrowings; the level of shadowing of the economy; level of 
tax culture; coefficient of efficiency of activity of fiscal bodies; the level of tax burden; the coefficient of 
effectiveness of the administration of tax revenues; stability and effectiveness of legislation, including 
tax; level of trust in the government; the presence of corruption; level of tax culture; efficiency of tax 
administration; effectiveness of tax control. A generalizing indicator that characterizes the effectiveness 
of tax policy is the level of taxation of the domestic economy. It is established that to assess tax secu-
rity, it is advisable to use such indicators as the level of tax burden, the shadow economy, performance 
indicators of tax authorities and the level of losses from tax evasion. The indicators that characterize the 
efficiency of fiscal authorities should include the number of inspections, the total amount agreed to the 
calculations based on the results of inspections. During the analyzed period, there was a decrease in 
the number of inspections, but this was not reflected in the total amount of accrued monetary liabilities. 
The analysis of indicators characterizing the level of tax security showed that the reforms have yielded 
positive results, which is manifested in reducing the tax burden, the shadow economy, increasing tax 
revenues, the effectiveness of tax authorities.

Key words: tax security, financial security, threats and risks to tax security, indicators of tax security, 
shadow economy, tax revenues, budget losses, tax evasion.

Постановка проблеми. В умовах зміни гео-
політичних укладів і ведення гібридних воєн 
особливої актуальності набуває забезпечення 
національної безпеки держави. Важливою 
умовою забезпечення національної безпеки 
держави є проведення політики економічного 
зростання. Дієвим інструментом реалізації цієї 
політики є ефективно діюча податкова система. 
З податковою системою пов’язані інтереси не 
тільки суспільства, але й різних верств насе-
лення, підприємств та організацій. Податки є 
матеріальною основою для функціонування 
держави. Податки впливають на стан економіки, 
наповнення бюджету, відносини між органами 
державної влади та органами місцевого само-
врядування. Від податків залежить здатність 
держави виконувати свої функції: соціальну, 
правоохоронну, захисну та інші. Такий підхід 
спонукає до поглибленого вивчення сутності 
поняття «податкова безпека», оцінки її рівня та 
проблем її забезпечення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми забезпечення «податкової безпеки» 
були предметом дослідження багатьох учених, 
зокрема: О. Баранецької [10], Ю. Бережної [2], 
М. Виклюк [4], В. Герасик [4], Ю. Іванова [2], 
В. Іщенко [1], В. Коробова [8], В. Мартинюк [10], 
Є. Медведкіної [9], Л. Петренко [5], І. Тимофєєва 
[6] та Д. Тихонова [7]. Проте, не применшуючи 
отримані результати науковців, зазначимо, що 
«податкова безпека» є новою економічною 
категорією і тому потребує поглибленого дослі-
дження. Тому систематизація наявних теоре-
тичних положень сутності поняття «податкова 
безпека», окреслення ризиків та загроз подат-
ковій безпеці, а також оцінка її рівня є особливо 
актуальними.

Метою роботи є дослідження сутності, 
загроз та ризиків податкової безпеки, оцінка та 
аналіз її рівня. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному світі податки суттєво впливають 
на фінансову та на національну безпеку дер-
жави. Значення податків у забезпеченні фінан-
сової безпеки держави зумовлюється таким: 
по-перше, податки – фінансові ресурси, що зна-
ходяться у розпорядженні держави і формують 
дохідну частину бюджету; по-друге, податки – 
дієвий механізм впливу на економічний розви-
ток суб’єктів господарювання та на соціальний 
розвиток; по-третє, податки – інструмент, який 
підкреслює взаємозалежність держави та плат-
ників податків. 

Важливість податків для забезпечення 
фінансової безпеки держави підкреслює необ-
хідність дослідження ризиків та загроз, що 
виникають у фіскальній сфері. Серед науков-
ців-безпекознавців немає єдності щодо тлума-
чення сутності поняття «податкова безпека». 
Загалом поняття «податкова безпека» тракту-
ється по-різному. 

Аналізуючи визначення податкової безпеки, 
наведене в публікаціях вітчизняних та зарубіж-
них учених, спершу доцільно виділити три під-
ходи до розуміння сутності цього явища (табл. 1).

Формування системи податкової безпеки 
держави неможливе без розроблення системи 
індикаторів вимірювання її рівня. Індикатори 
податкової безпеки є інструментом не тільки і 
не стільки оцінки її рівня, але й інструментом 
для виявлення ризиків та загроз, проведення 
попереджувальних заходів щодо недопущення 
їх реалізації. Досі не існує єдиної методики 
оцінки рівня податкової безпеки. Так, Г.М. Коп-
тєва виокремлює такі індикатори податкової 
безпеки держави, як: кількість податків і збо-
рів; співвідношення прямих і непрямих подат-
ків; відношення обсягу податкових надходжень 
зведеного бюджету до ВВП; відношення непо-
даткових надходжень до ВВП; дефіцит бюджету; 
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Таблиця 1
Підходи до розуміння сутності поняття «податкова безпека»

Автор  
та джерело Визначення поняття «податкова безпека»

1 2

Розуміння «податкової безпеки» як підсистеми фінансової безпеки

В. Іщенко 
[1, с. 36]

Податкова безпека держави – це частина фінансової безпеки держави, яка 
визначається наявністю сформованої податкової системи, оптимальним 
рівнем оподаткування, що забезпечує достатнє наповнення за рахунок 
податкових надходжень дохідної частини бюджету для виконання державою 
своїх функцій, а також забезпечує розвиток реального сектору економіки та 
соціальний захист населення

Ю. Іванов, 
Ю. Бережна 

[2, с. 9]

Податкова безпека – це інтегрована підсистема економічної безпеки, яка 
впливає на фінансове забезпечення всіх її складових частин: інноваційно-
технологічної, інвестиційної, енергетичної, сировинно-ресурсної, 
продовольчої, соціальної, експортної, імпортної та міжнародно-інтеграційної 
безпеки

А. Цвилий-
Букланова 

[3, с. 15]

Податкова безпека – це підсистема національної безпеки держави – 
стан податкової системи, за якого забезпечується гарантований захист 
і гармонійний розвиток всієї податкової системи держави, можливість 
податкових інструментів захищати національні інтереси держави, підтримувати 
соціально-економічну стабільність суспільства, а також формувати 
достатньо фінансових ресурсів для держави і місцевого управління, успішне 
протистояння існуючим загрозам податкової системи.

Розуміння «податкової безпеки» як специфічного стану податкової системи 

М. Виклюк, 
В. Герасик 
[4, с. 243]

Податкова безпека – стан податкової системи, який визначає гармонізацію 
процесу оподаткування та справляння податків за умови ефективного 
управління ризиками та загрозами, що виникають у податковій сфері, 
шляхом вжиття необхідних заходів з боку виконавчих органів для 
задоволення інтересів держави, суспільства та платників податків (суб’єктів 
господарювання, організацій, населення).

Л. Петренко 
[5, с. 90]

Податкова безпека – стан податкової системи, який характеризується стійкістю 
і стабільністю всіх її елементів, що передбачає спроможність захищати 
економічні інтереси держави і протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, 
можливість реалізації і розвитку податкового потенціалу країни, ефективне 
використання конкурентних переваг податкової системи в умовах глобалізації

І. Темофєєва 
[6, с. 15]

Податкова безпека – це такий стан податкової системи, за якого 
забезпечується гарантування захисту податкових інтересів держави, бізнесу і 
суспільства від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Розуміння «податкової безпеки» як специфічного стану економіки та інститутів влади

Д. Тихонов 
[7]

Податкова безпека – стан економіки та інститутів влади, за якого 
забезпечується гарантоване надходження податкових платежів до бюджету, 
забезпечує захист національних інтересів, соціальну спрямованість податкової 
політики, достатній оборонний потенціал навіть за несприятливих умов 
розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів.

В. Коробов 
[8, с. 6–9]

Податкова безпека – спосіб забезпечення права держави на податкові доходи, 
характеризує стійкість її наповнення податковими платежами.

Є. Медведкіна 
[9]

Податкова безпека визначається ефективністю податкової політики держави, 
яка має оптимально поєднувати фіскальні інтереси держави та індивідуальні, 
корпоративні інтереси платників податків.

О. Баранецька, 
В. Мартинюк 

[10, с. 84]

Фіскальна безпека держави визначається ефективністю фіскальної політики, 
яка забезпечує реалізацію фіскальних інтересів держави як суспільного 
інституту і має задовольняти вказані інтереси на двох рівнях: необхідному та 
достатньому
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покриття дефіциту зведеного бюджету за раху-
нок зовнішніх запозичень; відношення дефі-
циту, профіциту торговельного балансу до 
загального обсягу зовнішньої торгівлі; рівень 
тінізації економіки; рівень перетікання капі-
талу за кордон; рівень податкової культури; 
простота податкового контролю [12]. І.І. Подік 
розглядає такі основні індикатори оцінки рівня 
податкової безпеки: рівень сумлінності сплати 
податків; рівень податкового боргу; коефіцієнт 
ефективності діяльності фіскальних органів; 
рівень податкового навантаження; коефіцієнт 
результативності адміністрування податкових 
надходжень; коефіцієнт еластичності та рівень 
тінізації економіки [13].

І.О. Цимбалюк для оцінки рівня податко-
вої безпеки рекомендує використовувати такі 
показники, як: стабільність та дієвість законо-
давства, зокрема податкового; рівень довіри до 
уряду; наявність корупції; тінізація економіки; 
кваліфіковані кадри у сфері оподаткування; 
рівень податкової культури; ефективність адмі-
ністрування податків; дієвість податкового 
контролю; питома вага податків у ВВП країни та 
в загальній сумі доходів бюджету; рівень піль-
гового оподаткування; співвідношення прямих 
і непрямих податків [14]. Загальним недоліком 
запропонованих індикаторів є складність роз-
рахунку окремих показників. Зокрема, такі 
показники, як рівень податкової культури, 
рівень довіри до уряду, дієвість податкового 
законодавства, кваліфікація кадрів податкових 
органів, важко відобразити кількісно. 

Для оцінки рівня податкової безпеки необ-
хідно використовувати кількісно вимірювальні 
показники. Узагальнювальним показником, що 
характеризує ефективність податкової полі-
тики, є рівень оподаткування вітчизняної еко-
номіки (табл. 2). 

Як свідчать дані табл. 2, у 2015–2019 рр. 
рівень оподаткування в Україні зменшився з 

25,65% у 2015 р. до 18,42% ВВП у 2019 р., досяг-
нувши максимального значення у 2015 р. Дані 
міністерства фінансів не викликають особли-
вого занепокоєння, оскільки відомо, що для 
західноєвропейських країн рівень податко-
вого навантаження є прийнятним в діапазоні 
25–35%. Як видно з таблиці 2, врахування до 
розрахунків соціальних платежів наближають 
дані офіційної статистики до результатів про-
ведених Світовим банком досліджень. Упро-
довж 2015–2019 рр. спостерігається скоро-
чення податкового навантаження на 9,73%, що 
пов’язано із зміною навантаження в бік збіль-
шення частки податків на споживання. 

Важливе значення для забезпечення подат-
кової безпеки має ефективність діяльності 
податкових органів. До показників, що харак-
теризують ефективність фіскальних органів, 
доцільно віднести кількість проведених переві-
рок, загальну суму узгоджених до рахувань за 
результатами проведених перевірок (табл. 3). 
Упродовж аналізованого періоду кількість про-
ведених перевірок скоротилася на 7786 пере-
вірок, що пов’язано із введенням мораторію. 
Значно скоротилася кількість позапланових 
перевірок – на 7824. 

Проте зменшення числа перевірок не 
вплинуло на суму донарахованих грошових 
зобов'язань, яка підлягає погашенню. Так, 
упродовж аналізованого періоду цей показник 
збільшився на 8,5 млрд грн. Суттєву загрозу 
податковій безпеці становить рівень корупції та 
тіньової економіки. 

Як видно з рис. 1, найвищий рівень тіньової 
економіки спостерігається у 2015 році і стано-
вить 40%. Доцільно зазначити, що проведена 
економічна політика дала позитивні резуль-
тати, що проявляється у впевненому зростанні 
ВВП та зменшенні рівня тінізації економіки.

За даними Мінекономрозвитку України, 
рівень тіньової економіки у 2019 році становив 

Таблиця 2
Динаміка рівня оподаткування в Україні в період 2015–2019 рр.

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Абсолютне 
відхилення 

2019 р.  
до 2015 р.

ВВП за ринковими цінами, млрд грн. 1979 2393,1 2982,9 3558,7 3974,5 1995,5
Податкові платежі зведеного 
бюджету, млрд грн. 507,6 428,7 519,1 623,3 732 224,4

Частка податкових платежів 
зведеного бюджету у ВВП, % 25,65 17,91 17,40 17,51 18,42 -7,23

Єдиний соціальний внесок, млрд грн. 185,6 131,8 180,8 228 273,4 87,8
Частка соціальних платежів у ВВП, % 9,38 5,51 6,06 6,41 6,88 -2,50
Всього податки і ЄСВ, млрд грн. 693,2 560,5 699,9 851,3 1005,4 312,2
Рівень оподаткування, % ВВП 35,03 23,42 23,46 23,92 25,30 -9,73

Джерело: розраховано за даними [15]
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28% офіційного ВВП, що на 2% менше, ніж у 
2018 році, і на 12% менше, ніж у 2015 році [16].

Доцільно вказати, що упродовж останніх 
п’яти років спостерігається зниження рівня 
тінізації економіки. Зниження тіньової еконо-
міки збіглося зі зменшенням перерозподілу 
коштів через державний бюджет. Це природно, 
оскільки тінізація – це природна реакція бізнесу 
на надмірний тиск на суб’єктів господарювання 
(особливо із невідповідністю сплачених подат-
ків тим «публічним» послугам, які надає дер-
жава). Однак існування значної тіньової еконо-
міки не дозволяє зменшити податковий тягар, а 
також нівелює закони ринкової економіки. 

В Україні у 2015–2019 рр. середні податкові 
втрати через функціонування тіньової еконо-
міки становлять приблизно 17,2% офіційного 
ВВП. Податкові втрати умовно поділяють на 
бюджетні втрати та державні втрати фондів 
соціального страхування. Результати показу-
ють, що зведений бюджет України не отримує 
в середньому на 13,9% ВВП, або приблизно на 
400 млрд грн. податкових надходжень. В серед-
ньому фонди соціального страхування недо-

тримують фінансування в розмірі 3,19% ВВП 
(близько 89,16 млрд грн.) за останні п’ять років. 
Проведений аналіз показав, що основні загрози 
податковій безпеці лежать не лише в податковій 
сфері та потребують комплексного розв’язання.

Висновки. Проведене дослідження пока-
зало, що податки є фінансовою основою функ-
ціонування держави. Без забезпечення належ-
ного рівня податкової безпеки неможливо 
досягти фінансової, економічної та національ-
ної безпеки держави. Поняття «податкова без-
пека» є малодослідженим. Проведений аналіз 
показників, що характеризують рівень подат-
кової безпеки, показав, що проведені реформи 
дали позитивні результати, що проявляється 
у зниженні рівня податкового навантаження, 
тіньової економіки, збільшенні обсягів подат-
кових надходжень, результативності діяльності 
податкових органів. Проте здійснені заходи 
не вирішили всіх проблем. Перспективним 
напрямом подальших досліджень є вивчення 
способів ухилення від сплати податків, їхнього 
впливу на рівень податкової безпеки та спосо-
бів виявлення та попередження.

Таблиця 3
Динаміка показників результативності діяльності податкових органів України  

упродовж 2015–2019 рр.

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.
Абсолютне 

відхилення 2019 р. 
до 2015 р.

Кількість проведених перевірок 
всього, у т.ч.: 21663 18485 19169 18357 13877 –7786

– планових перевірок 3609 3620 4085 4516 3647 38
– позапланових перевірок 18054 14865 15084 13841 10230 –7824
Загальна сума донарахованих 
грошових зобов'язань, яка 
підлягає погашенню, млрд грн.

4,6 6,1 16,3 13,2 13,1 8,5

Джерело: розраховано за даними [15]

Рис. 1. Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні  
та зміна обсягу ВВП упродовж 2015–2019 рр., % ВВП [16]
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