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АНОТАЦІЯ
Янушевич

Я.В.

Інституційний

механізм

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право. – Запорізький національний університет,
Запоріжжя, 2021.
Дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративноправовій науці цілісним

комплексним

дослідженням,

присвяченим

інституційному механізмові забезпечення сфери оподаткування в Україні.
Обґрунтовано концептуальний підхід, за яким сфера оподаткування
як специфічний об’єкт правового
наявними

податковими

регулювання

правовідносинами,

є

детермінованою

охоплює

увесь

спектр

суспільних відносин, яких врегульовано нормами права та які виникають,
змінюються та припиняються під час наявності правового зв’язку, що
виникає між платниками податків та владним суб’єктом у вигляді
податкового органу чи між податковим органом та його територіальними
підрозділами у сфері фінансової діяльності держави з приводу сплати
податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного і
місцевих бюджетів, а також до публічних цільових фондів, і які мають
публічний

владно-майновий

характер.

Встановлено,

що

правове

регулювання сфери оподаткування є цілеспрямованим впливом норм
права на суспільні відносини, зміст якого полягає у забезпеченні
своєчасності

сплати

коштів

у

формі

податків

та

інших

загальнообов’язкових платежів до бюджетів та інших централізованих
фондів з метою забезпечення публічного інтересу та сталого порядку
функціонування громадянського суспільства та держави.
Виокремлено

ознаки,

які

є

притаманними

податковим

правовідносинам, а саме: 1) є різновидом фінансових відносин, що
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регулюють процес формування, розподілу та використання фондів
грошових коштів; 2) виникають між юридично нерівними між собою
суб’єктами; 3) забезпечують публічний інтерес усіх членів суспільства;
4) характеризуються майновим (грошовим) аспектом. Визначено, що
структура податкових правовідносин складається із таких елементів, як:
суб’єкт, об’єкт та зміст. Звернено увагу на те, що суб’єкт податкового
права перетворюється на реального учасника податкових правовідносин
за наявності у нього спеціальної юридичної властивості – податкової
правосуб’єктності, яка поєднує податкову правоздатність, податкову
дієздатність та податкову деліктоздатність. Зазначено, що набуття
суб’єктами

податкових

правовідносин

правосуб’єктності здійснюється

не

елементів

одночасно,

що

податкової

обумовлюється,

насамперед, їх правовим статусом.
Доведено,

що

інституційний

механізм

забезпечення

сфери

оподаткування передбачає собою спосіб організації та здійснення
діяльності

уповноважених

суб’єктів

публічної

адміністрації

щодо

впорядкування та створення належних умов для сплати податків, зборів
та інших загальнообов’язкових платежів, яка має на меті досягнення
публічного інтересу.
Встановлено, що суб’єкт публічної адміністрації, функціонування
якого є змістовним елементом інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування, є носієм владних повноважень щодо здійснення
виконавчо-розпорядчої діяльності та надання адміністративних послуг
під час адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів
до державного та місцевих бюджетів, а також до публічних цільових
фондів.
В залежності від об’єму повноважень, яких надано суб’єктам
публічної адміністрації, виокремлено групи суб’єктів забезпечення сфери
оподаткування: 1) суб’єкти, що здійснюють інституційне забезпечення на
загальнодержавному рівні (Кабінет Міністрів України, Міністерство
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фінансів України, Державна податкова служба України, Державна митна
служба України, громадські ради при органах влади загальнодержавного
значення, всеукраїнські громадські організації, Верховна Рада України,
Президент

України,

Національний

Банк

України,

Уповноважений

Верховної Ради з прав людини); 2) суб’єкти, що здійснюють інституційне
забезпечення на місцевому рівні (територіальні органи Державної
податкової служби України та Державної митної служби України, місцеві
державі адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські ради
при місцевих органах влади, місцеві громадські організації, Верховна
Рада АРК, військово-цивільні адміністрації).
Проаналізовано
загальнодержавного

роль

органів

значення

у

державної
сфері

виконавчої

оподаткування

влади
шляхом

виокремлення сутнісно-змістовних характеристик: 1) Кабінету Міністрів
України; 2) Міністерства фінансів України; 3) Державної податкової
служби України, Державної митної служби України тощо.
Визначено, що Міністерство фінансів України як центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
податкової політики, відіграє провідну роль у сфері оподаткування.
Встановлено, що податкова політика являє собою діяльність
держави,

якої

виражено

у

комплексі

заходів,

здійснюваних

уповноваженими на те органами публічного адміністрування у сфері
податків і зборів, які відображають класифікацію податків, методи і
принципи оподаткування, що діють на законній підставі в податковій
системі України.
Акцентовано

увагу

на

тому,

що

як

учасник

податкових

правовідносин, Міністерство фінансів України наділено відповідним
правовим статусом, особливості якого мають прояв у його структурних
складових: 1) принципи функціонування; 2) мета та завдання; 3) предмет
відання;

4) компетенція;

прийняття рішень.

5) функції;

6) повноваження;

7) порядок
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Відзначено,

що

Міністерство

фінансів

України

як

суб’єкт

податкових правовідносин, працює над прозорістю та зрозумілістю
податкової політики України. Встановлено, що важливим аспектом
діяльності Міністерства фінансів України як суб’єкта податкових
правовідносин є міжнародне співробітництво. З метою стабілізації
української податкової політики, сприянню проведенню структурних
реформ та створення підґрунтя для сталого економічного зростання,
Міністерство фінансів активно співпрацює з дво- та багато сторонніми
партнерами України.
Проаналізовано

роль

військово-цивільних

адміністрацій

як

суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним
елементом інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування
в Україні, окреслено статусні положення, які їх характеризують.
Визначено, що військово-цивільні адміністрації є тимчасовими
державними органами, на яких покладено повноваження місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на тимчасово
окупованих територіях в районі збройної агресії Російської Федерації,
зокрема, в зоні проведення АТО, для здійснення адміністрування,
забезпечення стабільності та економічного добробуту населення, а також
забезпечення сфери оподаткування.
Досліджено особливості правосуб’єктності військово-цивільних
адміністрацій, які полягають у тому, що військово-цивільні адміністрації
є

специфічним

органом

державної

влади

із

перехресним

підпорядкуванням: Антитерористичному центру при Службі безпеки
України (з огляду на законодавче закріплення та специфіку виконуваної
функції в межах АТО); Кабінету Міністрів України (по вертикалі
виконуваних функцій державної адміністрації відповідного району чи
області); Президенту України (внаслідок створення ним військово цивільних адміністрацій та призначення їх голів); Верховній Раді України
(у питаннях реалізації військово-цивільних відносин). Акцентовано увагу
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на тому, що вказана субординація значно суттєво ускладнює процеси
виконання завдань суб’єктом публічного адміністрування, але вона є
об’єктивно необхідною, враховуючи важливість та складність проведення
антитерористичної операції на території України.
Встановлено, що військово-цивільні адміністрації як суб’єкти
управління сферою оподаткування у визначених законом випадках
наділено повноваженнями щодо: встановлення ставок місцевих податків і
зборів відповідно до Податкового кодексу України; прийняття рішень
щодо надання відповідно до законодавства пільг зі сплати місцевих
податків і зборів.
Охарактеризовано місце та роль суб’єктів публічної адміністрації,
яких не віднесено до органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування, але яких наділено окремими повноваженнями щодо
забезпечення управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні
(Президент

України,

Національний

Банк

України,

Уповноважений

Верховної Ради з прав людини).
Встановлено, що детальне вивчення правового статусу Президента
України дає підстави розцінювати його не лише в контексті представника
інституту президенства, а ще і в якості повноцінного суб’єкта публічної
адміністрації.
Акцентовано

увагу

на

тому,

що

ціннісно-функціональне

призначення Президента України в державі та суспільстві розкривається
через його місце у системі державної влади України і визначається
такими характеристиками: у системі поділу державної влади не належить
ні до законодавчої, ні до виконавчої, ні до судової влади, займаючи
особливе, самостійне місце в державному механізмові, але за змістом
своїх повноважень Президент України є найбільш наближеним до
виконавчої влади; влада Президента України є похідною від влади народу
України, який є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні,
що забезпечує формальну незалежність Президента України від інших
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вищих органів державної влади; забезпечує єдність державної влади і
державної політики, цілісність державного механізму; є рівноправним
суб’єктом у системі державної влади; зобов’язаний діяти лише на
підставі, в межах повноважень і у спосіб, яких передбачено Конституцією
та законами України.
Доведено, що Президент України в інституційному механізмові
забезпечення сфери оподаткування займає особливе місце, адже є
суб’єктом, якого не віднесено до органів державної виконавчої влади та
місцевого самоврядування, але якого наділено окремими повноваженнями
щодо забезпечення управлінського впливу в означеній сфері, здійснює
інституційне забезпечення сфери оподаткування на загальнодержавному
рівні.
Виокремлено

та

проаналізовано

форми

участі

інститутів

громадянського суспільства у забезпеченні сфери оподаткування, а саме:
1) проведення консультацій з громадськістю; 2) утворення громадських
рад при Державній податковій службі України та Державній митній
службі України

і забезпечення

їх функціонування;

3) проведення

громадської експертизи; 4) розгляд звернень громадян.
Доведено, що з розширенням правової детермінації взаємовідносин
держави

та

інститутів

громадянського

суспільства

забезпечується

широкий спектр юридичних та організаційних механізмів вироблення та
реалізації державної податкової політики. Встановлено, що взаємодія
суб’єктів

публічної

адміністрації

з

інститутами

громадянського

суспільства на загальнодержавному рівні є умовою визнання України в
якості правової та демократичної держави.
Визначено, що систему нормативно-правових актів, які є підґрунтям
діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері оподаткування,
складають нормативно-правові акти, що визначають: а) правові засади
створення, права та гарантії діяльності інститутів громадянського
суспільства та б) форми участі інститутів громадянського суспільства в
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управлінні державними справами. Запропоновано шляхи удосконалення
окремих

аспектів

залучення

означених

інститутів

громадянського

суспільства до забезпечення сфери оподаткування в Україні через
внесення змін до нормативно-правових актів різного рівня.
Звернуто увагу на те, що в контексті сфери оподаткування,
предметом

громадської

експертизи

діяльності

органу

державної

виконавчої влади мають виступати проекти нормативних актів, які
стосуються: 1) дотримання прав, свобод і законних інтересів людини і
громадянина у сфері оподаткування; 2) стану виконання уповноваженими
суб’єктами державних та місцевих програм, що фінансуються за рахунок
бюджетних коштів; 3) стану дотримання уповноваженими суб’єктами
режиму законності.
Доведено необхідність та доцільність підготовки та забезпечення
внесення змін до Типового положення про громадську раду при
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді
міністрів

Автономної

Республіки

Крим,

обласній,

Київській

та

Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі
державній адміністрації шляхом запровадження імперативної норми щодо
врахування органами, які забезпечують податкову та митну політику,
експертних пропозицій громадських рад за результатами обговорення
проектів нормативно-правових актів під час засідань відповідного
громадського органу.
Розкрито роль та особливості функціонування територіальних
органів Державної митної служби України та Державної податкової
служби

України,

характеристики

органів

місцевих

місцевого
державних

самоврядування
адміністрацій

як

та

основні

змістовних

елементів інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні.
Встановлено, що митниці як змістовний елемент інституційного
механізму

забезпечення

сфери

оподаткування

в

Україні,

є
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контролюючими

органами

в

частині

забезпечення

дотримання

законодавства України з питань митної справи та оподаткування митом.
Вказане твердження обґрунтовано положеннями: п. 6 ч. 2 ст. 544 Митного
кодексу України, відповідно до якого митниці виконують завдання щодо
забезпечення справляння митних платежів, контролю правильності
обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів
щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених
Митним кодексом України, Податковим кодексом України та іншими
актами

законодавства

забезпечення

сплати

України,
митних

організації

платежів,

застосування

взаємодії

з

гарантій

банківськими

установами та незалежними фінансовими посередниками, що надають
такі гарантії; ст. 41 Податкового кодексу України, відповідно до яких
митні органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
митну політику, його територіальні органи) є контролюючими органами
щодо дотримання законодавства з питань митної справи та оподаткування
митом, акцизним податком, податком на додану вартість, іншими
податками та зборами, які відповідно до податкового, митного та іншого
законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням)
товарів на митну територію України або територію вільної митної зони
або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або
території вільної митної зони.
Звернуто увагу на нормативну основу функціонування митниць як
змістовного елемента інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні, якої закладено у положеннях Митног о кодексу
України та Податкового кодексу України.
Акцентовано увагу на тому, що на теперішній час до системи
територіальних органів Державної податкової служби України на місцях
належать: 1) Головні управління Державної податкової служби України в
областях; 2) Головне управління Державної податкової служби України у
м. Києві; 3) Міжрегіональні управління Державної податкової служби
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України по роботі з великими платниками податків; 4) Інформаційнодовідковий департамент Державної податкової служби України. При
цьому, Міжрегіональні управління Державної податкової служби України
по роботі з великими платниками податків є територіальними органами,
утвореним на правах відокремлених підрозділів Державної податкової
служби України, забезпечують реалізацію повноважень Державної
податкової служби України у взаємовідносинах з великими та іншими
платниками, які перебувають у них на обліку, і здійснюють їх податкове
супроводження.
Встановлено, що Міжрегіональні управління Державної податкової
служби України по роботі з великими платниками податків було утворено
у рамках проведеної інституційної реформи з метою зміни формату
роботи з великими платниками податків. Разом із тим, незмінним
залишився галузевий принцип супроводження платників, а розподіл на
теперішній час залежить від сфери діяльності платника. Зокрема,
виокремлюється управління адміністрування підприємств виробничої,
невиробничої сфери та фінансових установ.
Досліджено

питання

правового

статусу

Головних

управлінь

Державної податкової служби України як територіальних органів,
утворених на правах відокремлених підрозділів Державної податкової
служби України. Встановлено, що Головні управління Державної
податкової служби України в областях та у м. Києві є органами державної
влади, мають окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі
своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України, є
розпорядником бюджетних коштів. Разом із тим, на теперішній час
функціонують вони уже без статусу юридичної особи.
Акцентовано увагу на неможливості чіткого окреслення переліку
завдань Головних управлінь Державної податкової служби України, хоча
на законодавчому рівні все ж таки зроблено спробу їх синтезувати.
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Пояснюється вказане тим, що встановлений перелік є досить умовним та
спірним із точки зору теорії, адже ні в теоретичних напрацюваннях, ні в
положеннях чинного законодавства України немає єдиного підходу до
співвідношення понять: «функції», «повноваження», «завдання», «мета»
та «компетенція» органів виконавчої влади. При цьому, проблема
невизначеності
Головних

та

розпливчасті

управлінь

юридичного

Державної

податкової

закріплення
служби

завдань

України

як

територіальних органів Державної податкової служби України є одним із
найслабших місць їх організації та діяльності.
Доведено, що постійні контраверсії щодо діяльності податкових
органів у тому чи іншому статусі або у тій чи інший службовій площині
йдуть не на користь утвердження інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в Україні. При цьому, видається, дієвість та
результативність функціонування системи податкових органів, у тому
числі територіальних органів Державної податкової служби України,
тісно пов’язані зі ступенем та належністю правової регламентації не
тільки порядку їх утворення, ліквідації чи реорганізації, але й порядку
діяльності.
Встановлено, що Інформаційно-довідковий департамент Державної
податкової служби України є її територіальним органом, та став
правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованого як юридичної
особи Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової
служби України.
Охарактеризовано

місце

та

роль

Інформаційно-довідкового

департаменту Державної податкової служби України в інституційному
механізмові забезпечення сфери оподаткування в Україні, розкрито його
основні

характеристики

як

змістовного

елемента

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування.
Акцентовано увагу на тому, що на відміну від Головних управлінь
Державної податкової служби України та Міжрегіональних управлінь
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Державної податкової служби України по роботі з великими платниками
податків як територіальних органів Державної податкової служби
України, які визнано контролюючими органами (податковими органами,
органами стягнення), Інформаційно-довідковий департамент Державної
податкової служби України визнано контролюючим органом (податковим
органом).
Встановлено, що для виконання завдань та функцій, покладених на
Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби
України, у його складі можуть створюватися структурні підрозділи
(робочі місця), розміщені за місцезнаходженням територіальних органів
Державної податкової служби України.
Автор робить висновок, що одним із пріоритетних напрямків
системи територіальних органів центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну податкову політику як елемента інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування, має бути чітке окреслення
меж покладеної на зазначених суб’єктів компетенції та структурування
здійснюваних ними функцій та процедур, спрямованих на забезпечення
сфери оподаткування.
Визначено, що органи місцевого самоврядування віднесено до
суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено повноваженнями у сфері
оподаткування,

а

їх

функціонування

є

змістовним

елементом

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
який передбачає собою спосіб організації і здійснення діяльності
уповноважених суб’єктів публічної адміністрації щодо впорядкування та
створення належних умов для сплати податків, зборів та інших
загальнообов’язкових платежів, яка має на меті досягнення публічного
інтересу.
Акцентовано увагу на питаннях правового регулювання діяльності
органів місцевого самоврядування, до яких віднесено сільські, селищні,
міські ради та виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, у сфері
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оподаткування

як

змістовного

елементу

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні.
Звернено увагу на те, що концептуальні засади компетенції
сільських, селищних, міських рад та виконавчих органів сільської,
селищної, міської ради визначено положеннями Конституції України, які
детермінують,

у

тому

числі,

функціонування

органів

місцевого

самоврядування як змістовного елементу інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні.
Встановлено, що правове забезпечення діяльності органів місцевого
самоврядування у сфері оподаткування досить детально висвітлено в
положеннях Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
Податкового

кодексу

України.

Визначено

необхідність

чіткого

розмежування понять «закріплення», «встановлення» та «введення»
податків чи зборів, адже якщо стосовно загальнодержавних податків та
зборів реалізуються вони всі, то відносно місцевих податків та зборів і
«закріплення», і «встановлення» є компетенцією Верховної Ради України,
тоді як їх введення є компетенцією сільських, селищних, міських рад та
рад об’єднаних територіальних громад.
Визначено, що діяльність місцевих державних адміністрацій у сфері
оподаткування досить детально регламентовано положеннями Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 18 якого передбачено,
що місцева державна адміністрація складає, схвалює і подає на розгляд
ради прогноз відповідного бюджету та забезпечує його виконання, а
також звітує перед відповідною радою про його виконання; подає в
установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня
фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету
України;
незалежно

отримує
від

від

форм

усіх

суб’єктів

власності

підприємницької

інформацію,

законодавства для складання і виконання бюджету.

діяльності

передбачену

актами
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З’ясовано,

що

до

основних

положень,

якими

визначено

повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері оподаткування,
належать ч. 3 ст. 250 Податкового кодексу України та ч. 3 ст. 289
Податкового кодексу України, відповідно до яких обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації до 1 грудня року, що
передує звітному, подають до контролюючих органів переліки платників
податків, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди,
спеціальне водокористування та розміщення відходів та не пізніше 15
січня поточного року інформують Державну податкову службу України,
власників

землі

та

землекористувачів

про

щорічну

індексацію

нормативної грошової оцінки земель.
Визначено та проаналізовано основні проблемні питання та
недоліки законодавчого регулювання питань функціонування місцевих
державних

адміністрацій

як

змістовного

елемента

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні.
Звернуто увагу на міжнародні стандарти функціонування суб’єктів
публічної адміністрації у сфері оподаткування, а саме: а) загальні
стандарти; б) спеціальні стандарти; в) стандарти щодо оскарження
рішень, дій або бездіяльності суб’єктів публічного адміністрування.
Визначено, що найбільшу кількість міжнародних актів складають
спеціальні стандарти, до яких належать: а) договори про уникнення
подвійного оподаткування; б) договори про попередження податкових
ухилень; в) договори про обмін податковою інформацією; г) договори,
яких спрямовано на протидію розмиванню бази оподаткування.
Встановлено,

що

критично

важливим

фактором

модернізації

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні на
шляху до європейського співтовариства є індивідуалізація діалогу, що
пояснюється
суспільства

незавершеністю
та

процесів

необхідністю посилення

політичної

структуризації

відкритості та

підготовки та прийняття державно-управлінських рішень.

прозорості

15

Ключові

слова:

адміністрування,

адміністративно-правове

загальнодержавний

забезпечення,

інституційне

інструменти

публічного

інституційного

рівень

забезпечення,
адміністрування,

забезпечення,

інституційного

інституційний

механізм,

муніципальний

податкова

правовідносини, публічне адміністрування,

регулювання,

система,

рівень

податкові

система оподаткування,

суб’єкт публічної адміністрації, суб’єкти податкових правовідносин,
сфера оподаткування.

SUMMARY

Ianushevych Ia.V. Institutional mechanism for ensuring the sphere of
taxation in Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the
manuscript.
The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of
legal sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process;
finance

law;

information

law.

–

Zaporizhzhia

National

University,

Zaporizhzhia, 2021.
This thesis is one of the first holistic comprehensive researches in the
domestic administrative and legal science dealing with the institutional
framework for ensuring the taxation sphere in Ukraine.
It substantiates a conceptual approach, according to which the sphere of
taxation as a specific object of legal regulation is determined by existing tax
legal relations, covers the entire spectrum of public relations that are regulated
by rules of law and that arise, modify and terminate when there is a legal
connection arising between taxpayers and a power entity in the form of a tax
body or between a tax authority and its territorial divisions in the state
financial activity sphere regarding the payment of taxes, fees and other
mandatory payments to the state and local budgets, as well as to public trust
funds, and which have a public power-property nature.
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It is established that legal regulation of the taxation sphere is a
purposeful influence of the rules of law on public relations, the content of
which is to ensure timely payment of funds in the form of taxes and other
mandatory payments to budgets and other central funds in order to ensure the
public interest and sustainable functioning of the civil society and state.
The features inherent in tax legal relations are identified, namely: 1) they
are a type of financial relations regulating the process of formation,
distribution and use of cash funds; 2) they arise between legally unequal
subjects; 3) they ensure the public interest of all members of society; 4) they
are characterised by a property (monetary) aspect. It is determined that the
structure of tax legal relations consists of such elements as subject, object and
content. The author draw attention to the fact that the subject of tax law turns
into a real participant in tax legal relations, if they have a special legal
property – tax legal personality, which combines tax legal capacity, tax
capacity and tax delictual dispositive capacity. It is noted that subjects of tax
legal relations do not acquire elements of tax legal personality simultaneously,
which is primarily due to their legal status.
It is proved that the institutional framework for ensuring the taxation
sphere provide for a way of organising and implementing the activities of the
public administration subjects authorised to streamline and create appropriate
conditions for paying taxes, fees and other mandatory payments, which is
aimed at reaching public interest.
It is established that the public administration subject whose functioning
is a significant element of institutional framework for ensuring the taxation
sphere is the bearer of power to carry out executive and administrative
activities and provide administrative services during the administration of
taxes, fees and other mandatory payments to the state and local budgets, as
well as to public trust funds.
Depending on the scope of powers granted to the public administration
subjects, groups of subjects ensuring the taxation sphere are distinguished as
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follows: 1) entities that provide institutional support at the national level
(Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine, State Tax
Service of Ukraine, State Customs Service of Ukraine, public councils under
governmental

bodies

of

national

importance,

all-Ukrainian

public

organisations, the Verkhovna Rada of Ukraine, the president of Ukraine, the
National Bank of Ukraine, and the Verkhovna Rada Commissioner for Human
Rights) and 2) entities that provide institutional support at the local level
(territorial bodies of the State Tax Service of Ukraine and the State Customs
Service of Ukraine, local state administrations, local self-government bodies,
public councils under local authorities, local public organisations, the
Verkhovna Rada of the ARC, and military-civil administrations).
The role of state executive authorities of national importance in the
sphere of taxation is analysed by highlighting the substantial and meaningful
characteristics of: 1) the Cabinet of Ministers of Ukraine; 2) the Ministry of
Finance of Ukraine; 3) the State Tax Service of Ukraine, the State Customs
Service of Ukraine, etc.
It is stated that the Ministry of Finance of Ukraine, being the central
body of the executive power in charge of the formation and accomplishment of
the state tax policy plays a key role in the taxation sphere. It has been
established that the taxation policy presents the activity of the state through a
set of measures realized by the duly authorized public administration bodies in
the sphere of taxes and charges that reflect classification of taxes, methods and
principles of taxation that legally function in the taxation system of Ukraine.
It has been emphasized that the Ministry of Finance of Ukraine, being a
participant of the tax legal relations, was granted the appropriate legal status
which peculiar features are manifested in its structural components:
1) principles of functioning; 2) objective and tasks; 3) object of activity;
4) competence; 5) functions; 6) authority; 7) decision-making procedure.
It has been stated that the Ministry of Finance of Ukraine, being a
subject of the tax relations works at ensuring transparency and plainness of the
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taxation policy of Ukraine. It is stressed that international cooperation is the
important aspect of activities of the Ministry of Finance of Ukraine as a
subject of the tax relations. With a view of stabilization of the Ukrainian
taxation policy, facilitation of the implementation of the structural reforms and
establishment of the basis for the sustainable economic development, the
Ministry of Finance actively cooperates with bilateral and multilateral partners
of Ukraine.
Analyzed is the role of civil and military administrations as the entities
of public administration in supporting the taxation sphere in Ukraine and
outlined are the statutory provisions that characterize them.
It has been defined that the civil and military administrations are interim
state bodies entrusted with the authority of the local executive bodies and local
self-government bodies within the borders of the temporary occupied
territories in the region of the armed aggression of the Russian Federation, in
particular, in the zone of anti-terrorism operation (ATO), with a view of
administration, assurance of stability and economic welfare of population as
well as for supporting the taxation sphere.
The author studied peculiarities of the legal standing of the civil and
military administrations which mean that the civil and military administrations
are a specific body of the state characterized by a cross-subordination: to the
Anti-Terrorism Centre at the Security Service of Ukraine (as regards the
legislative consolidation and specificity of the performed function in the ATO
zone); the Cabinet of Ministers of Ukraine (by vertical subordination of the
functions performed by state administration of the appropriate district or
region); the President of Ukraine (due to his establishment of the civil and
military administrations and appointment of their heads); and the Verkhovna
Rada of Ukraine (as regards accomplishment of the civil and military
relations). It has been emphasized that said subordination considerably and
essentially complicates the processes of task performance by a public
administration body, however, such subordination is objectively obligatory
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taking into consideration and complexity of the ATO in the territory of
Ukraine.
It has been established that the civil and military administrations, being
the entities that control the taxation sphere in the legally indicated instances,
are authorized: to set up the local tax rates and charges in compliance with the
Tax Code of Ukraine; and to make decisions as to exemptions in the legally
indicated instances that concern payment of local taxes and charges.
The thesis describes the place and role of public administration subjects
that are not classified as state executive and local self-government bodies, but
which are endowed with separate powers to ensure managerial influence on the
taxation sphere in Ukraine (the president of Ukraine, the National Bank of
Ukraine, and the Verkhovna Rada Commissioner for Human Rights).
It has been established that a detailed study of the legal status of the
President of Ukraine makes grounds to assess it not only in terms of a
representative of the presidency institution but also as a full-fledged public
administration subject.
It has been emphasized that the value-based and functional assignment
of the President of Ukraine in the state and society becomes clear through his
place in the state power system of Ukraine and is characterized by the
following: it does not belong to the legal or executive or judicial powers an
occupies a special, independent place in the state mechanism, however,
according to the content of his authority, the President of Ukraine is closer to
the executive power; the power of the President of Ukraine is derived from the
people of Ukraine that is a carrier of sovereignty and the only source of power
in Ukraine, which ensures the formal independence of the President of Ukraine
from other supreme bodies of the state power; provides for the unity of the
state power and state policy, and integrity of the state mechanism; is an equal
subject of the state power system; and is obliged to act on the basis, within the
limits of authority and by the way envisaged by the Constitution and laws of
Ukraine.
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It is proved that the President of Ukraine occupies a special place in the
institutional mechanism supporting the taxation sphere because he is the
subject that does not refer to the state executive bodies and local selfgovernment bodies but has separate powers of the management influence in
said sphere and performs the institutional support of the taxation sphere at the
national level.
The forms of participation of civil society institutions in ensuring the
taxation sphere are identified and analysed, namely: 1) conducting public
consultations; 2) forming public councils under the State Tax Service of
Ukraine and the State Customs Service of Ukraine and ensuring their
functioning; 3) conducting public inspection; 4) considering citizens’ appeals.
It has been proved that extension of the legal determination of the
interrelations between the state and civil society institutions provides for a
wide range of juridical and organizational mechanisms that develop and
accomplish the tax policy of the state. It has been established that interaction
between the public administration entities and the civil society institutions at
the national level is a pre-requisite of the recognition of Ukraine as a rule-oflaw and democratic state.
It has been stated that the system of normative and legal acts, making the
basis for activity of the civil society institutions in the taxation sphere, is based
upon the normative and legal acts that determine: а) juridical principles of
establishment, rights and guarantees of the civil society institution activities
and b) forms of participation of the civil society institutions in the
management of state affairs. The methods to improve certain aspects of the
involvement of said civil society institutions in support of the taxation sphere
in Ukraine through amending the normative and legal acts of different levels
are proposed.
Attention is paid to the fact that in terms of the taxation sphere the
subject of the public expertise of a state executive body activity should be the
drafts of the normative acts that concern: 1) adherence to the rights, freedoms
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and lawful interests of people and a citizen in the taxation sphere; 2) state of
performance of the national and local programs financed out of the state
budget by the authorized entities; and 3) adherence to the legal regulations by
the authorized entities.
The necessity and expediency of preparation of and amendments to the
Standard statute of the public council at the ministry, other central body of the
executive power, Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea,
regional. Kyiv and Sevastopol city, district and district in Kyiv and Sevastopol
state administrations were proved. This should be achieved by implementing
the imperative norm to be taken into account by the authorities that ensure tax
and customs policy, expert proposals of the public councils elaborated by the
results of discussing the drafts of the normative and legal acts at the sessions
of the appropriate public body.
The role and features of the functioning of the central executive body
territorial sections implementing the state tax policy, local self-government
bodies and the main characteristics of local state administrations as substantial
elements of the institutional framework for ensuring the taxation sphere in
Ukraine are shown.
It has been stated that the customs stations as a consistent element of the
institutional mechanism that supports the taxation sphere of Ukraine, play a
role of the control bodies as regards adherence to the legislation of Ukraine
concerning customs affairs and taxation. This assertion is based upon the
provisions contained in item 6, part 2 of Art. 544 of the Customs Code of
Ukraine which states that the customs stations perform the tasks aimed at
levying tax payments, control of their correct calculation, timeliness and
completeness of their payments, application of the methods for their forced
levying within the authority defined by the Tax Code of Ukraine and other
legal acts of Ukraine, organization of applications of guarantees of the customs
tax payments and interaction with banking institutions and independent
financial intermediaries that issue such guarantees; Art. 41 of the Tax Code of
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Ukraine which prescribes that the customs bodies (the central executive
authority that accomplishes the state customs policy, and its territorial bodies)
are the control bodies in charge of adherence to the customs legislatio n and
taxation, excise tax, value added tax and other taxes and charges that are
levied in connection with import (carriage) of the goods in the customs
territory of Ukraine or the territory of the free customs zone, or export
(carriage) of the goods out of the customs territory of Ukraine or the free
customs zone territory.
Attention has been paid to the normative base of the customs stations as
a consistent element of the institutional mechanism for supporting the taxation
sphere in Ukraine in compliance with the provisions of the Customs Code of
Ukraine and the Tax Code of Ukraine.
It is emphasised that currently the system of territorial bodies of the
State Tax Service of Ukraine on the ground includes: 1) the Regional Central
Departments of the State Tax Service of Ukraine; 2) the Central Department of
the State Tax Service of Ukraine in Kyiv; 3) the Interregional Departments of
the State Tax Service of Ukraine for Work with Large Taxpayers; and
4) Information and Reference Department of the State Tax Service of Ukraine.
At the same time, the Interregional Departments of the State Tax Service of
Ukraine for Work with Large Taxpayers are the territorial bodies formed with
the rights of separate divisions of the State Tax Service of Ukraine, ensure the
implementation of the powers of the State Tax Service of Ukraine in relations
with large and other payers who are registered with them, and carry out their
tax support.
It is established that the Interregional Departments of the State Tax
Service of Ukraine for Work with Large Taxpayers were created as part of the
ongoing institutional reform in order to change the format of work with large
taxpayers. At the same time, the sectoral principle of supporting payers has
remained unchanged, and the distribution currently depends on the payer’s
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field of activity. In particular, the departments for administration of industrial
and non-industrial enterprises and financial institutions are distinguished.
The article examines the legal status of the main directorates of t he State
Tax Service of Ukraine as territorial bodies formed with the rights of separate
divisions of the State Tax Service of Ukraine. It is established that the main
directorates of the State Tax Service of Ukraine in the regions and in City of
Kyiv are state authorities, have separate Balance Sheets, accounts with bodies
providing treasury services to budget funds, a seal and a letterhead with their
name and image of the state emblem of Ukraine, and are the administrators of
budget funds. At the same time, they are currently functioning without the
status of a legal entity.
Attention is focused on the impossibility of defining the list of tasks for
the main directorates of the State Tax Service of Ukraine clearly, although at
the legislative level, an attempt has been made to synthesise such tasks. This is
explained by the fact that the established list is rather conditional and
controversial from the theoretical point of view as there is no single approach
to the correlation of concepts «functions», «powers», «tasks», «goal» and
«competence» of executive authorities either in theoretical developments or in
the provisions of the current legislation of Ukraine. At the same time, the
problem of uncertainty and vague legal consolidation of the tasks for main
directorates of the State Tax Service of Ukraine as territorial bodies of the
State Tax Service of Ukraine is one of the weakest points of their organisation
and activities.
It is proved that constant counter versions regarding the activities of tax
authorities in a particular status or in a particular official plane do not benefit
the approval of an institutional framework for ensuring the taxation sphere in
Ukraine. At the same time, it seems that the effectiveness and efficiency of the
functioning of the system of tax authorities including territorial bodies of the
State Tax Service of Ukraine are closely related to the degree and affiliation of

24

legal regulation not only of the procedure for their formation, liquidation or
reorganisation, but also of the procedure for their activities.
It is established that the Information and Reference Department of the
State Tax Service of Ukraine is a territorial body of the latter, and has become
the legal successor of all the rights and obligations of the Information and
Reference Department of the State Tax Service of Ukraine, which has been
reorganised as a legal entity.
The article characterises the place and role of the Information and
Reference Department of the State Tax Service of Ukraine within the
institutional framework of taxation in Ukraine, reveals main characteristics of
the latter as an informative element of the institutional mechanism for ensuring
the sphere of taxation.
It is emphasised that in contrast to the main directorates of the State Tax
Service of Ukraine and Interregional Departments of the State Tax Service of
Ukraine for Work with Large Taxpayers as territorial bodies of the State Tax
Service of Ukraine, which are recognised as controlling bodies (tax authorities,
collection bodies), the Information and Reference Department of the State Tax
Service of Ukraine has been recognised as a controlling body (tax authority).
It is established that to perform the tasks and functions assigned to the
Information and Reference Department of the State Tax Service of Ukraine,
the said Department can create structural divisions (workplaces) located at the
addresses of territorial bodies of the State Tax Service of Ukraine.
The author concludes that one of the priority areas of the system of
territorial bodies of the central executive authority that implements the state
tax policy as an element of the institutional framework for ensuring the sphere
of taxation should be a clear delineation of the boundaries of the competence
assigned to these subjects and structuring the functions and procedures
performed by them and aimed at ensuring the sphere of taxation.
It has been established that the local self-government bodies are referred
to the public administration entities which have authority in the taxation
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sphere, and their functioning makes a substantial component of the
institutional mechanism that supports the taxation sphere in Ukraine which
envisages a method of organization and performance of the authorized public
administration entities in the sphere of improvement and setting up proper
conditions for paying taxes, charges and other obligatory payments so as to
achieve the public interest.
Emphasized are the problems of legal regulation of the local selfgovernment authorities activity that include village, settlement and town
councils and the executive bodies of the village, settlement and town councils
in the taxation sphere as an essential component of the institutional mechanism
which supports the taxation sphere in Ukraine.
Attention is paid to the fact that the conceptual basics of competence of
the village, settlement and town councils and the executive bodies of the
village, settlement and town councils are defined by provisions of the
Constitution of Ukraine which determine, inter alia, functioning o f the local
self-government bodies as the essential component of the institutional
mechanism which supports the taxation sphere in Ukraine.
It has been established that the legal support of the local self-government
bodies’ activity in the taxation sphere is sufficiently and detailed described in
the provisions of the Law of Ukraine «On Local Self-Government in Ukraine»
and in the Tax Code of Ukraine. It is determined as necessary to clearly
demarcate the notions of «fixation», «establishment» and «introduc tion» of
taxes or charges because, as relates to the national taxes and charges, they all
are collected, however, as relates to local taxes and charges, their «fixation»
and «establishment» are within competence of the Verkhovna Rada of Ukraine
while their «introduction» stays within competence of the village, settlement
and town councils and councils of the joined territorial communities.
It has been established that activity of the local state administrations in
the taxation sphere are sufficiently and in detail regulated by provisions of the
Law of Ukraine «On Local State Administrations» which Art. 18 envisages
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that a local state administration develops, approves and submits for
consideration of the council a draft of the appropriate budget and provides for
its fulfillment as well as reports to the appropriate council on its fulfillment;
submits, in accordance with the established procedure, financial indicators and
its proposals to the draft State Budget of Ukraine to the higher level executive
bodies; and collects information envisaged by the legislation that relates to the
development and fulfillment of the budget from all entities of the
entrepreneurial activity, irrespective of their form of ownership.
It has been clarified that the main provisions that outline authority of the
local state administrations in the taxation sphere include part 3 of Art. 250 of
the Tax Code of Ukraine and part 3 of Art. 289 of the Tax Code of Ukraine
which state that the regional, Kyiv and Sevastopol city state administrat ions
should, before December 1 of the year which precedes the reporting year, to
submit to the control bodies the lists of taxpayers who have been issued, in
accordance with the established procedure, the permits for emissions, special
use of waters and placement of wastes, and, not later that on 15 January of the
current year, inform the State Tax Service of Ukraine, landowners and land
users about the annual indexation of the normative monetary evaluation of
lands.
Defined and analyzed are the main problems and drawbacks of the legal
regulation of issues referring to functioning of the local state administrations
as an essential component of the institutional mechanism that supports the
taxation sphere in Ukraine.
Attention is drawn to international standards for the functioning of
public administration subjects in the sphere of taxation, namely: a) general
standards; b) special standards; c) standards for appealing judgements, actions
or omissions of public administration subjects. The largest number of
international acts are made up of special standards, which include:
a) agreements for the double taxation avoidance; b) agreements of the tax
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evasion prevention; c) agreements of the tax information exchange; and
d) agreements aimed at countering the tax base erosion.
It is established that a critical factor in modernising the institutional
framework for ensuring the taxation sphere in Ukraine on the way to the
European Community is the individualisation of the dialogue, which is
explained by the incompleteness of the society political structuring processes
and the need to strengthen the openness and transparency in the preparation
and adoption of the state and management decisions.
Keywords: administrative and legal regulation, administration, national
level of institutional support, institutional support, institutional framework,
tools of public administration, municipal level of institutional support, tax
system, tax legal relations, public administration, tax system, subject of public
administration, subjects of tax legal relations, taxation sphere.
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ВСТУП
Актуальність
євроінтеграційного

теми
та

дослідження.

євроатлантичного

вектору

Незворотність
України

сприяла

встановленню курсу на трансформацію суспільного життя, що полягає у
реформуванні положень національного законодавства, а також у появі
ефективних механізмів

правового

регулювання

правовідносин,

які

складаються у тій чи іншій сфері суспільного життя. При цьому, на
сучасному етапі розвиток суспільних відносин, які складаються у сфері
оподаткування,

характеризується

значною

динамічністю

та

суперечливістю процесів, кардинальними змінами, що опосередковано
численними соціальними, економічними та політичними факторами, а
також численними реформами в економічній, політичній, правовій та
інших сферах суспільного життя. При цьому, завдяки збільшенню ролі
податків та зборів у формуванні державного та місцевих бюджетів
забезпечується існування держави та всього державного механізму,
визначається рівень життя населення, а також здійснюється розвиток
економічної сфери України. Вказане вимагає, серед іншого, динамічного
реформування

положень

трансформації

правового

чинного

податкового

регулювання

законодавства

інституційного

та

механізму

забезпечення сфери оподаткування Української держави.
Важливо звернути увагу і на те, що як свідчить аналіз вітчизняної та
зарубіжної літератури, стан сфери оподаткування є прямо пропорційним
до того, яке місце буде займати держава на світовій арені і, головне, чи
буде вона економічно високорозвиненою та фінансово незалежною.
Вказане,

зокрема,

пояснюється

тим,

що:

а) наявність

системи

оподаткування є однією із ознак держави; б) завдяки стягненню податків
та

інших загальнообов’язкових

платежів

забезпечується

існування

держави та всього державного механізму; в) податки у механізмі
публічного адміністрування відіграють забезпечувальну роль, адже від
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них залежить стан економіки держави. Однак докорінні зміни, які
відбуваються у всіх сферах суспільного життя і, насамперед, численні
реформи податкового законодавства та наявні факти зловживання його
положеннями свідчать про те, що на теперішній час Україна перебуває на
досить складному етапі формування правової держави. Вагомою ж
детермінантою реалізації сучасної концепції побудови інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні є те, що її успіх
безпосередньо залежить від того, наскільки чітко та злагоджено буде
здійснюватися функціонування суб’єктів публічної адміністрації, яких
наділено владними повноваженнями у сфері оподаткування.
Між тим, сфера оподаткування є основою економіки будь-якої
держави, а податкам та зборам відводиться особливе місце як джерелам
формування

державного

та

особливостей

інституційного

оподаткування

Україні,

місцевих

бюджетів.

механізму

визначення

З’ясування

забезпечення

системи

суб’єктів

ж

сфери

публічного

адміністрування, які безпосередньо формують інституційний механізм
забезпечення сфери оподаткування та з’ясування правових основ їх
діяльності

дозволяє

оподаткування,

а

здійснювати
також

належне

оцінити

регулювання

доцільність

та

сфери

ефективність

впровадження реформ податкової системи в Україні. І в цьому аспекті
слід вказати, що на теперішній час Україна перебуває на стадії
трансформації

правового

регулювання

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування. Одним із питань, що потребує
особливої уваги, є проблематика правового та інституційного впливу на
забезпечення сфери оподаткування. У зв’язку із цим актуальності набуває
наукове

дослідження

проблематики

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування як способу організації і здійснення
діяльності

уповноважених

суб’єктів

публічної

адміністрації

щодо

впорядкування та створення належних умов для сплати податків, зборів
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та інших загальнообов’язкових платежів, яка має на меті досягнення
публічного інтересу.
Окремо варто зазначити, що хоча система суб’єктів публічної
адміністрації,

яких

наділено

владними

повноваженнями

у

сфері

оподаткування, як специфічна науково-практична категорія вже давно
затвердилась у загальній системі наукових знань сучасної правової науки,
в умовах сучасних докорінних реформаційних державотворчих та
правотворчих процесів в Україні теоретико-прикладне значення науковообґрунтованої концепції інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування Україні не втрачає своєї актуальності. Своєчасність
обраного

напряму

відсутністю

пізнавального

комплексного

забезпечення

сфери

пошуку

дослідження

оподаткування

додатково

посилюється

інституційного

Україні

на

механізму

сучасному

етапі

державотворення з урахуванням світових тенденцій розвитку.
Таким чином, теоретична та практична значимість обраної теми, її
недостатня

теоретична

розробленість

та

актуальність

зумовили

необхідність та важливість теоретичного обґрунтування та внесення
науково аргументованих пропозицій та рекомендацій щодо подальшого
удосконалення

національного

законодавства,

що

стосується

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні.
Теоретико-правовий

аналіз

досліджуваної

проблематики

ґрунтується на доктринальних працях таких провідних фахівців у галузі
адміністративного

права,

фінансового

та

податкового

права,

які

досліджували сферу оподаткування та правові механізми її забезпечення:
В.Б. Авер’янов,

Є.О. Алісов,

О.М. Бандурка,

В.Т. Білоус,

О.Ф. Андрійко,

М.І. Ануфрієв,

Ю.С. Бездушна,

Д.А. Бекерська,

Ф.Ф. Бутинця, Д.В. Вінницький, Л.К. Воронова, П.Т. Гега, Л.В. Гурєєва,
О.М. Данілов, П.В. Діхтієвський, К.Ю. Іванової, В.М. Жук, М.І. Карлін,
Л.М. Касьяненко,
А.В. Кормишова,

В.І. Кашин,

Ю.О. Крохіна,

В.С. Костюченко,

М.П. Кучерявенко,

А.М. Новицький,

В.А. Панасюк,
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С.Б. Пархоменко,

Г.В. Петрова,

Д.М. Серебрянський,

В.Ю. Попович,

А.М. Соколовська,

О.А. Прийма,
О.І. Стрельніков,

В.І. Теремецький, Н.М. Ткаченко, В.С. Шестак, І.П. Яковлєв та ряду
інших.
Проблематика

адміністрування

В.Л. Андрущенко,

О.І. Баїк,

податків

В.В. Бесчервних,

досліджувалася
А.В. Бризгаліним,

В.П. Вишневецьким, С.С. Єсімовим, Ю.Б. Івановим, М.В. Карасьовою,
Т.О. Коломоєць, І.Є. Криницьким, А.І. Крисоватим, В.К. Колпаковим,
М.І. Мельник, А.О. Селівановим, С.Д. Ципкіним, Х.П. Ярмакі та іншими.
Питання побудови податкової системи, а також окремі аспекти
оподаткування

на

межі

застосування

національного

податкового

законодавства та міжнародних договорів розглядали у своїх дослідженнях
С.О. Баєв,

К.С. Бельський,

О.Ю. Грачова,

О.О. Головашевич,

В.В. Гриценко,

Н.Л. Губерська,

О.М. Горбунова,
С.В. Запольський,

О.М. Козирін, Н.А. Куфакова, О.В. Макух, С.Г. Пепеляєв, М.І. Піскотін,
Ю.А. Ровінський,

Л.А. Савченко,

О.В. Солдатенко,

Ю.М. Старилов,

Г.П. Толстоп’ятенко, О.А. Фоміна, Н.І. Хімічева.
Історіографічний масив наукової літератури, який вплинув на
результати дисертаційного дослідження, охоплює наукові праці фахівців
у галузі філософії права, а також теорії та історії держави і права. Серед
них:

С.С. Алєксєєв,

В.Б. Ісаков,

М.С. Кельман,

М.М. Марченко,

М.І. Матузов, Н.М. Оніщенко, О.Ф. Скакун, В.М. Хропанюк, М.В. Цвік та
інші.
Серед наукових досліджень, які стали науково-методологічним
підґрунтям дослідження питання інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в Україні, слід відзначити дисертацію І.В. Ясько
«Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2018),
в якій автором на основі чинного законодавства України та практики його
реалізації здійснено аналіз правових засад адміністрування податків в
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Україні. Серед іншого, автором досліджено систему органів податкового
адміністрування з акцентом на необхідність розширення сфери функцій
вказаних органів, спрямованої на налагодження взаємодії з платниками
податків на паритетній основі, що дозволить досягти балансу інтересів
платників податків та держави. У дисертаційному проекті О.І. Баїк
«Понятійно-категоріальний

апарат

податкового

права

України»,

поданому на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (2019),
автором на належному рівні акумульовано сучасні теоретичні та
практичні перспективи подальшого розвитку понятійно-категоріального
апарату податкового права

України.

Інший аспект досліджуваної

проблематики, а саме: теорія та практика правового регулювання
податкових правовідносин розкрито у дисертації Н.С. Хатнюк «Система
податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в
Україні», поданій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних
наук (2019). У дисертаційній роботі І.Я. Олендера «Правове регулювання
виконання

податкового

оподаткування»,

поданій

обов’язку
на

в

здобуття

режимі

усунення

наукового

подвійного

ступеня

доктора

юридичних наук (2020), на підставі аналізу національного й зарубіжного
законодавства,

досвіду

міжнародних

організацій,

доробку

вчених

відповідних галузей права досліджено реалізацію податкового обов’язку
у режимі усунення подвійного оподаткування. Серед іншого, автором
встановлено принципову відмінність між конструкціями «податковий
обов’язок» та «податкове зобов’язання», що полягає у різному балансі
прав та обов’язків зобов’язаного та владного суб’єкта у податкових
відносинах.
Безперечно, теоретичні доробки вказаних науковців є неоціненним
внеском у розвиток як теорії адміністративного та податкового права, так
й інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
зокрема. Водночас попри всю значущість указаних та інших наукових
праць, у контексті стрімкого реформування та оновлення законодавства,
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логіка попередніх наукових досліджень та інтереси практики зумовлюють
актуальність потреби вирішення на науковому рівні низки дискусійних
питань шляхом проведення комплексного дослідження інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, науковим
«базисом» для якого стали праці вказаних вчених.
Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано в межах планів наукових досліджень
Запорізького

національного

університету

на

2015–2019 роки,

комплексних наукових проектів «Основні напрямки удосконалення
законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер
державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії
адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер
державної реєстрації 0115U00711). Крім того, проблематика дослідження
є пов’язаною із підготовкою змін до адміністративного законодавства та
безпосередньо стосується Концепції адміністративної реформи в Україні,
затвердженої Указом Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98;
Стратегії

сталого

розвитку

«Україна

–

2020»,

схваленої

Указом

Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015; Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 –
2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26.02.2016 р.
№ 68/2016; Стратегії реформування державного управління України на
період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 24.06.2016 р. № 474-р; Стратегії реформування системи
державного нагляду (контролю), схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18.12.2017 р. № 1020-р.; Стратегії розвитку
наукових досліджень Національної академії правових наук України на
2016–2020 роки, затвердженої постановою загальних зборів Національної
академії правових наук України від 03.03.2016 р.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у
тому,

щоб

на

основі

комплексного

аналізу

положень

чинного
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законодавства України, міжнародних правових актів та проектів законів,
вітчизняних

та

зарубіжних наукових,

навчальних,

публіцистичних

джерел, з урахуванням вітчизняних наукових теорій та позитивного
досвіду, обґрунтувати концептуальні адміністративно-правові засади
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
надати науково обґрунтовані пропозиції й рекомендації щодо його
удосконалення,

виділити

функціонування
оподаткування

закономірності

інституційного
в

Україні

адміністративно-правового

й

та

проблеми

механізму

забезпечення

сформулювати

забезпечення

практики
сфери

сучасну

концепцію

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні.
Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити
такі основні задачі:
ґрунтуючись на методології системного підходу, охарактеризувати
розвиток наукової думки щодо інституційного механізму забезпечення
сфери

оподаткування;

надати

поглиблену

інтерпретацію

розвитку

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні;
встановити методологічні особливості пізнання інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні;
визначити поняття та надати сутнісно-якісну характеристику сфери
оподаткування;
розкрити
функціонування

особливості
суб’єктів

правового

публічної

регулювання

адміністрації,

яких

питань
наділено

владними повноваженнями у сфері оподаткування;
визначити

основні

сутнісні

характеристики

функціонування

центральних органів державної виконавчої влади в інституційному
механізмові сфери оподаткування в Україні;
охарактеризувати

якісні

ознаки

діяльності

інститутів

громадянського суспільства як змістовного елемента інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування;
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встановити
віднесено

до

роль

органів

суб’єктів

публічної

державної

адміністрації,

виконавчої

влади

та

яких

не

місцевого

самоврядування, але яких наділено окремими повноваженнями щодо
забезпечення управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні;
розкрити

особливості

функціонування

територіальних

органів

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову
політику як змістовного елемента інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування;
охарактеризувати місце та роль органів місцевого самоврядування в
інституційному механізмові сфери оподаткування в Україні;
розкрити основні характеристики місцевих державних адміністрацій
як змістовного елемента інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування;
охарактеризувати

сучасні

тенденції

розвитку

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні;
обґрунтувати перспективи модернізації інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні на шляху до європейського
співтовариства та шляхи наповнення його новим змістом;
розробити концептуальні пропозиції теоретичного та практичного
характеру, зорієнтовані на підвищення ефективності інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, яких пов’язано із
процесом реалізації механізму забезпечення сфери оподаткуван ня в
Україні.
Предметом дослідження є інституційний механізм забезпечення
сфери оподаткування в Україні.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить
сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових
(діалектичного, історичного, логічного, системного аналізу тощо), так і
спеціальних

(документального

аналізу,

порівняльно-правового,
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статистичного тощо), використання яких у взаємозв’язку дало змогу
досягти поставленої мети, забезпечити повноту та всебічність осмислення
предмета дослідження, а також наукову достовірність та переконливість
отриманих результатів.
Первинну векторну роль у дослідженні відіграв системний підхід,
який в окремих питаннях доповнювався аксіологічним (ідеологічним)
підходом (що дав змогу звертатися до таких сегментних ціннісних
орієнтирів, як створення демократизованої державної інституції, мета
інституційного забезпечення сфери оподаткування в Україні, належні
умови для сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових
платежів, досягнення публічного інтересу тощо). Діалектичний метод був
основним методологічним засобом пізнання сутності та змісту сфери
оподаткування, сутності та змісту інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в Україні, характеристики елементів інституційного
механізму забезпечення

сфери

оподаткування

в

Україні,

системи

суб’єктів публічної адміністрації, які є елементами інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування, спрямовував і зумовлював
результати

наукового

діалектичного

пошуку

пізнання:

на

історизму,

основі

ключових

об’єктивності,

принципів

конкретності,

детермінізму, розвитку, протиріч (підрозділи 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,
3.2, 3.3).
Історичний підхід сприяв виявленню закономірностей та динаміки
розвитку інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні (підрозділи 1.1, 1.4), аналіз та синтез дозволив визначити ознаки,
сутність та зміст понять «інституційний механізм забезпечення сфери
оподаткування»,
«система

«сфера

оподаткування»,

оподаткування» (підрозділ

1.3),

«податкова
а

також

система»

та

опрацювати

доктринальні досягнення із відповідної тематики (підрозділ 1.1). За
допомогою форми аналізу – систематизації – визначено проблеми
градації

правових норм, якими врегульовано діяльність суб’єктів
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публічної

адміністрації,

що

формують

інституційний

механізм

забезпечення сфери оподаткування шляхом виокремлення: а) норм, що
регламентують статус суб’єктів публічної адміністрації; б) норм, якими
закріплено

компетенцію

уповноважених

суб’єктів

у

податкових

правовідносинах; в) норм, якими визначено умови притягнення до
відповідальності

суб’єктів

публічної

адміністрації (підрозділ 1.4).

Структурно-функціональний метод застосовано під час проведення
систематизації

та

обґрунтування

класифікації

суб’єктів

публічної

адміністрації, які формують інституційний механізм забезпечення сфери
оподаткування

в Україні (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3),

дослідження проблематики специфічних ознак податкових правовідносин
в аспекті сучасного податкового права (підрозділ 1.3), а також забезпечив
зважене

опрацювання

функціонування

стану

суб’єктів

правового

публічної

регулювання

адміністрації,

яких

питань
наділено

владними повноваженнями у сфері оподаткування (підрозділ 1.4).
Під час дослідження інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування

в

Україні

широкого

застосування

знайшли

також

спеціально-правові методи. Так, формально-догматичний (догматичний,
юридико-технічний) метод дав змогу проаналізувати норми чинного
законодавства,

що

регламентують

статус

суб’єктів

публічної

адміністрації як елементів інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні, закріплюють компетенцію уповноважених
суб’єктів у податкових правовідносинах, визначають умови притягнення
до відповідальності суб’єктів публічної адміністрації як елементів
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
вирішити

окремі

проблемні

аспекти

щодо

подолання

наслідків,

спричинених порушеннями положень чинного податкового законодавства
України, сприяючи встановленню прикладних меж запобігання вказаним
порушенням,

змістового

та

суб’єктного

обсягу

такого

запобігання (підрозділи 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). Порівняльно -
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правовий метод використано для визначення напрямів удосконалення
правових

засад

оподаткування

інституційного

в

Україні,

механізму

вивчення

забезпечення

сучасних

тенденцій

сфери
розвитку

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, а
також

для

обґрунтування

перспектив

модернізації

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні на шляху д о
європейського

співтовариства

та

наповнення

його

оновленим

змістом (підрозділи 4.1, 4.2). Методи лінгвістичного аналізу і тлумачення
правових норм сприяли виявленню прогалин та інших недоліків
законодавства,

виробленню

пропозицій

щодо

його

вдосконалення (підрозділи 1.3, 2.3, 3.2, 3.3). Комплексне застосування
вказаних методів забезпечило повноту та об’єктивність положень,
наведених у дисертації.
Нормативну основу

роботи становлять Конституція України,

Податковий кодекс України, акти Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, міжнародні нормативноправові акти, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою
України.
Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної
діяльності суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є
змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування, політико-правова публіцистика, словниково-довідкові
видання, статистичні матеріали.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що
дисертаційне

дослідження

є

одним

із

перших

у

вітчизняній

адміністративно-правовій науці цілісним комплексним дослідженням,
присвяченим

інституційному

оподаткування

в

Україні.

У

механізмові
результаті

забезпечення

проведеного

сфери

дослідження
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сформульовано нові наукові положення і висновки, запропоновані
здобувачем, зокрема:
уперше:
проведено

комплексне

дослідження

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні в аспекті нового розуміння
сутності

та

призначення

державного

управління

України

та

обґрунтування концептуальних засад оптимізації ефективності його
реалізації;
доведено, що сфера оподаткування охоплює суспільні відносини,
які реалізуються в ході реалізаційних елементів податкової системи та
системи оподаткування;
визначено поняття «інституційний механізм забезпечення сфери
оподаткування»

як

спосіб

організації

і

здійснення

діяльності

уповноважених суб’єктів публічної адміністрації щодо впорядкування та
створення належних умов для сплати податків, зборів та інших
загальнообов’язкових платежів, яка має на меті досягнення публічного
інтересу;
виділено
визначенні

характерні ознаки,

поняття

«інституційний

які

необхідно

механізм

враховувати

забезпечення

при

сфери

оподаткування» з позицій податкового права, зокрема: організаційність,
впорядкованість, системність та взаємозв’язок.
обґрунтовано основні принципи трансформації

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні;
удосконалено:
положення

щодо

підстав

виникнення,

зміни

та

припинення

податкових правовідносин шляхом виокремлення: обов’язкових підстав
(нормативна та фактична) та факультативної підстави (процедурна);
положення

щодо

необхідності

законодавчого

визначення

вичерпного переліку правових підстав виникнення, зміни та припинення
податкових правовідносин;
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класифікацію суб’єктів публічної адміністрації, які є елементами
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування на підставі:
функціонального
виконавчої

відображення

влади;

органи

їх

діяльності

місцевого

(органи

державної

самоврядування;

суб’єкти

делегованих повноважень) та наданих їм повноважень (суб’єкти, що
здійснюють інституційне забезпечення на загальнодержавному рівні та
суб’єкти, що здійснюють інституційне забезпечення на місцевому рівні);
положення,

що

стосуються

градації

правових

норм,

якими

врегульовано діяльність суб’єктів публічної адміністрації, які формують
інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування шляхом
виокремлення: а) норм, що регламентують статус суб’єктів публічної
адміністрації; б) норм, якими закріплено компетенцію уповноважених
суб’єктів у податкових правовідносинах; в) норм, якими визначено умови
притягнення до відповідальності суб’єктів публічної адміністрації;
визначення

податкової

політики

як

діяльності

держави,

що

виражена в комплексі заходів, здійснюваних уповноваженими на те
органами публічного адміністрування в сфері податків і зборів;
набули подальшого розвитку:
положення щодо виокремлення специфічних ознак правового
регулювання сферою оподаткування, яке: а) відображає вплив держави на
суспільні відносини, що виникають під час справляння податків, зборів та
інших обов’язкових платежів; б) здійснюється за допомогою спеціальних
правових засобів (форм), сукупність яких складає механізм правового
регулювання

сплавляння

платежів;

в) має

відносин

у

визначених

податків,

спрямовання

сфері

на

оподаткування

процедур

сплати

зборів

та

інших

упорядкування
через:

податків;

обов’язкових

публічно-владних

застосування
використання

конкретно
конкретних

інструментів публічного адміністрування; встановлення відповідальності
за

порушення

норм

податкового

законодавства;

г) наслідком
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упорядкування є встановлення прав та обов’язків учасників податкових
правовідносин;
основні
виконавчої

напрямки
влади

міжнародної

співпраці

загальнодержавного

значення

державних
щодо

органів

стабілізації

української податкової політики, сприяння проведенню структурних
реформ та створення підґрунтя для сталого економічного зростання;
обґрунтування

пропозицій

щодо

забезпечення

контролю

за

оприлюдненням звітності громадських рад на офіційних веб-сайтах
центральних

органів

державної

виконавчої

влади,

яких

наділено

спеціальною компетенцією в сфері оподаткування;
запропоновано внесення змін до законодавства України у сфері
оподаткування.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
сформульовані в дисертації

теоретичні положення,

пропозиції

та

рекомендації становлять як науково-теоретичний, так і практичний
інтерес,

сприятимуть

удосконаленню

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні. Одержані результати
можуть бути використаними та використовуються в таких напрямах:
– у науково-дослідній сфері – як фундамент для розв’язання та
подальшого

дослідження

проблематики

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні;
– правотворчій діяльності – з метою вдосконалення нормативноправових актів,

якими

встановлено механізм

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні;
– у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності
практичної

реалізації

визначеного

національним

законодавством

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, а також для
поліпшення й удосконалення інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в Україні;
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–у

навчальному

процесі

–

під

час

викладання

навчальної

дисципліни «Податкове право», для підготовки відповідних розділів
підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, а також під час
підготовки студентами наукових робіт.
Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації наукові
положення, висновки й рекомендації, що виносяться на захист, одержані
здобувачем самостійно. Ідеї та розробки співавторів у дисертації не
використано.
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його
основні висновки та рекомендації оприлюднено на 10 міжнародних
науково-практичних

конференціях:

«Становлення

громадянського

суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя» (м. Дніпро, 3–4
травня 2019 р.); «Сучасне правотворення: питання теорії та практики »
(м. Дніпро,

31 травня

–

1 червня

2019 р.);

«Актуальні

проблеми

вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 25–
26 жовтня 2019 р.); «Актуальні питання розвитку права та законодавства:
наукові дискусії» (м. Львів, 20–21 грудня 2019 р.); «Теоретичні та
практичні проблеми правового регулювання

суспільних

відносин »

(м. Харків, 17–18 січня 2020 р.); «Право як ефективний суспільний
регулятор» (м. Львів, 14–15 лютого 2020 р.); «Правове забезпечення
політики держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 6–7 березня
2020 р.); «Правова система України: сучасні тенденції та фактори
розвитку» (м. Запоріжжя, 27–28 березня 2020 р.); «Новітні тенденції
сучасної юридичної науки» (м. Дніпро, 4–5 грудня 2020 року); «Місце
юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини »
(м. Запоріжжя, 25–26 грудня 2020 року).
Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено
в 31 науковій праці, у тому числі в 1 одноосібній монографії, 20 наукових
статтях, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях з юридичних
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наук, а також в 10 тезах доповідей, оприлюднених на міжнародн их
науково-практичних конференціях.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох
розділів, які містять дванадцять підрозділів, висновків, додатків та списку
використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 411 сторінок,
у тому числі основного тексту – 326 сторінок. Список використаних
джерел налічує 427 найменувань.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ

1.1.

Стан

та

напрямки

розвитку

наукової

думки

щодо

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні
Наукові

дослідження,

яких

присвячено

проблематиці

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
не втрачають своєї актуальності. Це обумовлено тим фактором, що в
Україні тривають реформаційні процеси, зумовлені прагненням до
інтеграції з Європейським Союзом. У вказаному контексті особливо
гостро стоїть проблема забезпечення сталого та збалансованого розвитку
сфери оподаткування, що охоплює увесь спектр суспільних відносин,
яких врегульовано нормами права, та які виникають, змінюються та
припиняються під час наявності правового зв’язку, що виникає між
платниками податків та владним суб’єктом у вигляді податкового органу
чи між податковим органом та його територіальними підрозділами у
сфері фінансової діяльності держави з приводу сплати податків, зборів та
інших обов’язкових платежів до державного і місцевих бюджетів, а також
до публічних цільових фондів, і які мають публічний владно-майновий
характер. Беззаперечно, сфера оподаткування є основою економіки будьякої держави. А тому в умовах трансформаційних змін існує необхідність
всебічного

дослідження

питань,

пов’язаних

із

її

розвитком

та

реформуванням.
Між
намагається

тим,

з

моменту

сформувати

таку

проголошення
податкову

незалежності,
систему,

яка

Україна
була

би

спроможною забезпечити фінансові потреби держави та суспільства. І
хоча на теперішній час податкова система України є подібною до
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більшості податкових систем європейських країн, однак, на відміну від
країн Європейського Співтовариства, податкова система України, на
жаль, досі не стала інструментом підвищення конкурентоспроможності
держави та зростання економічної активності суб’єктів господарювання.
Пояснюється вказане відсутністю системного спрямування реформ у
сфері оподаткування, відсутністю науково обґрунтованих системних
поглядів щодо розробки концепції побудови інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні та системного підходу до її
реалізації. З огляду на вказане, основою дослідження та всебічного
розгляду усіх аспектів інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні стали наукові праці провідних вітчизняних
вчених, які займаються розробкою проблематики забезпечення сфери
оподаткування в Україні. При цьому, існуючі наукові розробки, з точки
зору їх відношення до цілей нашого пізнавального пошуку, доцільно
згрупувати таким чином:
1). Наукові дослідження загальнотеоретичного та різногалузевого
характеру. Хоча, як було відмічено, проблематика інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні не ставала
предметом

комплексного

галузевого

дослідження,

в

межах

загальнотеоретичної юриспруденції (з точки зору змісту й онтології) та
інших галузевих наук неодноразово було досліджено окремі питання, які,
безумовно,

дозволять

більш

зважено

розкрити

проблематику

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні.
Так, наприклад, поняття інституційного механізму досліджувалося у
дисертації

Л.Л. Грицаєнко

«Інституційний

механізм

Європейського

Союзу» (2010 р.), поданій на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук. Вирішуючи цілу низку конкретних задач, яких
спрямовано

на

дослідження

поняття

інституційної

системи

Європейського Союзу, принципів її функціонування, особливостей
розподілу

повноважень

між

інститутами

Європейського

Союзу,
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специфіки діяльності інституційного механізму в різних сферах відання
Європейського

Союзу,

а

також

аналіз

інституційної

реформи,

запровадженої Лісабонським договором, автор приходить до висновку,
що поняття «інституційний механізм» необхідно розглядати у вузькому
та

широкому

розумінні.

При

цьому,

Л.Л. Грицаєнко

вказує,

що

інституційна система Європейського Союзу, у вузькому її розумінні,
включає до свого складу інститути (інститутом Європейського Союзу є
керівний

орган,

якому

притаманні

власна

легітимність,

певна

функціональна та процедурна автономія, назва якого чітко передбачена в
установчому договорі і який наділений повноваженнями приймати
юридично зобов’язальні рішення). У широкому ж сенсі під інституційним
механізмом

Європейського

Союзу

автор

розуміє

всю

сукупність

інститутів, органів та установ, які разом забезпечують реалізац ію завдань
Європейського Союзу та

сприяють досягненню

поставлених ним

цілей [66, с. 17].
У дисертаційній роботі

Т.М. Сегеди «Інституційні механізми

реалізації публічної політики» (2015 р.), поданій на здобуття наукового
ступеня кандидата наук з державного управління, автором розглянуто
питання

формування

реалізації

публічної

та

впровадження

політики

у

процесі

інституційних

механізмів

забезпечення

ефективно ї

взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства,
приділено

увагу

питанням

принципів

та

підходів

групування,

забезпечення комплексності та цілісності механізмів реалізації публічної
політики у зв’язку з реальною практикою державного та публічнополітичного управління [308].
І.В. Маслій у дисертаційному дослідженні «Інституційний механізм
протидії

криміналізації

економіки:

кримінологічне

дослідження»

(2015 р.), поданій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук,

поняття

«інституційний

механізм

протидії

криміналізації

економіки» пропонує визначати як систему державних органів зі

53

спеціальними та загально-соціальними функціями, що перебувають в
організаційно-правовій та інформаційній взаємодії та координації, з
метою

зниження

інтенсивності процесів

криміналізації

економіки,

нейтралізації детермінаційних факторів цих процесів та обмеження їх
негативного впливу на рівень соціально-економічного розвитку держави,
її фінансову та економічну безпеку. Показово, що такий підхід до
протидії криміналізації економіки виражає поєднання: 1) статичних ознак
інституції

–

організаційності,

2) динамічних

властивостей

впорядкованості,
механізму

–

системності

та

субординаційної

та

координаційної взаємодії та взаємозв’язку. Крім того, автором визначено
такі характеристики інституційного механізму протидії криміналізації
економіки: функціональне призначення протидії економічним злочинам
та пріоритетність цих завдань і функцій у рамках забезпечення законності
і правопорядку, громадської та державної безпеки; спеціалізація в
організаційному,

кадровому

та

іншому

ресурсному

забезпеченні;

диференціація завдань і функцій, виконуваних суб’єктами протидії
економічним злочинам; здійснення функції протидії як у процесуальних,
так

і

непроцесуальних

формах;

наявність

у

співробітників

правомочностей представників влади, включаючи право застосовувати
законні

та

обґрунтовані

заходи

державного

примусу

(що

є

їх

прерогативою порівняно з компетенцією інших суб’єктів); наявність
міжвідомчої

координації

та

інформаційного

обміну,

що

формує

національний механізм моніторингу та перенаправлення [156, с. 179–180].
Разом

із

тим,

І.В. Білик

у

дисертаційному

дослідженні

«Інституційний механізм ринку праці в аграрному секторі економіки
України» (2015 р.), поданому на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук, вказує, що якщо розглядати інституційну систему як
певний

упорядкований

раціональної

поведінки,

набір

інститутів,

визначає

що

обмеження

створює
для

умови

для

суб’єктів,

які

формуються в рамках тієї чи іншої системи, то інституційний механізм –
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це

те,

що

забезпечує

координацію

діяльності

та

злагоджене

функціонування усіх інститутів системи. Також автор стверджує, що
оскільки інституційний механізм являє собою реалізацію сутнісного
змісту того чи іншого інституту в момент взаємодії між суб’єктами
економічних процесів, він впливає на взаємини суб’єктів за допомогою
формування норм і правил та їх реалізації, встановлення системи
контролю, коригуванням та інтеріоризації. У відповідності з даним
визначенням, інституційний механізм можна представити як систему
впорядкованих
формальними

і

взаємозв’язків

між

суб’єктами,

неформальними

нормами

і

регульованими

правилами,

з

метою

підвищення ефективності діяльності, із використанням певного набору
стимулів і обмежень. Цей механізм як сукупність інструментів, за
допомогою яких держава, зокрема, впливає на економічні процеси, має
визначену структуру [38, с. 21, с. 25].
О.Т. Замасло у своєму дисертаційному дослідженні «Податкова
система України в умовах Євроінтеграції», поданому на здобуття
наукового

ступеня

доктора

економічних

наук (2018 р.),

дослідила

теоретичні основи формування та розвитку податкової системи України в
контексті євроінтеграції, розробила методологічні положення і практичні
рекомендації щодо підвищення її ефективності в умовах міжнародної
податкової конкуренції. Автором також сформовано науково-методичний
підхід до аналізу ефективності діяльності контролюючих органів на
підставі бенчмаркінгу з використанням методу DEA, як сучасного
непараметричного інструментарію порівняльної ефективності, що дає
змогу виявляти напрями та резерви організаційних змін у структурі
контролюючих органів для підвищення ефективності функціонування
системи адміністрування податків, сформульовано методичні положення
щодо врахування впливу основних інституційних чинників на рівень
сплати податків в Україні та країнах ЄС, виявлено на основі проведеного
кореляційно-регресійного аналізу суттєвий статистичний вплив розвитку
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інститутів суспільства на рівень сплати податків та тінізацію економічних
процесів, що дало змогу оцінювати та прогнозувати результати від
застосування інструментів податкового регулювання в країні на обсяги й
динаміку масштабів

тіньової економіки

та

вносити

корективи

у

стратегічні напрями податкової політики відповідно до отриманих
результатів, визначено за допомогою непараметричного методу DEA
ефективність

діяльності

контролюючих

органів,

що

уможливило

підвищити якість аудиту ефективності забезпечення повноти податкових
надходжень

до

державного

бюджету

територіальними

органами

Державної фіскальної служби України та обґрунтовувати пропозиції
щодо

удосконалення

механізму

використання

коштів

державного

бюджету, виділених на виконання їхніх повноважень [93].
У дисертаційній роботі Ю.В. Назарко «Конституційне право на
охорону здоров’я

в

Україні

та

державах

Європейського

Союзу:

порівняльно-правове дослідження», поданій на здобуття наукового
ступеня доктора філософії (2019), серед іншого, вказано, що визначення
суб’єктів забезпечення права на охорону здоров’я передбачає розкриття
його

інституційного

механізму,

що

представляє

собою

систему

державних органів, органів місцевого самоврядування та інститутів
громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на забезпечення
даного права [169, с. 197].
У контексті дослідження питань інституційного механізму також
значення має дисертація І.В. Янковець «Дискримінація та інституційний
механізм її подолання в Україні», подана на здобуття наукового ступеня
доктора філософії за спеціальністю «081» – Право (2020 р.), в якій
автором проведено узагальнення наукових підходів до визначення змісту
інституційного

механізму

як

правової

категорії,

що

дозволило

запропонувати авторський погляд на поняття інституційного механізму
подолання дискримінації – система, призначена запобігати та протидіяти
дискримінації в Україні через: діяльність органів державної влади та
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органів

влади

Автономної

Республіки

Крим,

органів

місцевого

самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, фізичних та
юридичних осіб; застосування національних та міжнародних нормативно правових

актів

(ратифікованих

Україною),

якими

встановлено

антидискримінаційні гарантії та визначено повноваження цих суб’єктів;
реалізацію

державної

політики

у

сфері

запобігання

і

протидії

дискримінації [393, с. 144–145].
Здобутки С.О. Кушнір, яких відображено в дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора економічних наук «Інституційне забезпечення
функціонування
інноваційного
стосуються,

аграрного
розвитку:

серед

сектору

теорія,

іншого,

і

України

методологія,

поняття

в

контексті

практика »

його

(2020 р.),

«інституційного механізму».

Насамперед, автор обґрунтовує позицію, що інституційний механізм
забезпечення функціонування аграрного сектору – це сукупність системи
інституцій, які безпосередньо вливають на інноваційний розвиток
аграрного сектору в Україні [146, с. 314].
Досліджуючи

теоретичні

та

практичні

засади

формування

інституційного механізму становлення «зеленої економіки» в аграрній
сфері, І.Д. Білокінна у своєму дисертаційному дослідженні, поданому на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2021 р.), також
чимало уваги приділяє дефініції «інституційний механізм». Так, автор
вказує, що інституційний механізм охоплює відповідну структуровану за
призначенням-спрямуванням організаційну конструкцію інституцій та
інститутів. Він (механізм) може мати галузеву і (або) функціональну
спеціалізацію. Слід вказати, що І.Д. Білокінна теоретично обґрунтованим
вважає підхід про те, що визначення сутності і засад функціонування
інституційного

механізму,

здебільшого,

означає

характеристику

теоретичної концепції управлінських аспектів, але економічні основи
вибудовують більш конструктивний підхід. Значущість такого підходу
відзначається

міждисциплінарністю

концепції

інституціоналізму

як
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системи знань про функціонування економіки зокрема, яка становить
базис для досягнення суспільного добробуту. Економічна ж поведінка в
організаціях,

господарському

житті

–

визначальна

частина

господарського порядку, яка приводиться у дію впливом інституційного
механізму та його складових. Організаційну основу інституційного
механізму

економіки

становлять

інституції

та

інститути,

які

упорядковують економічні відносини, задають їм відповідну траєкторію у
спрямуванні

на

досягнення

потрібного

ефекту.

На

переконання

І.Д. Білокінної, інституційний механізм – це організаційна сукупність
правил,

традицій,

структур,

що

утворюють

економічну

модель

господарського порядку [39].
З організаційної точки зору інституційний механізм автор розглядає
як організаційно-функціональну систему забезпечення, упорядкування
взаємовідносин між економічними та іншими суб’єктами в ринковому
середовищі. Тобто, якщо брати до уваги статуси і чинники розбудови
економіки,

то

інституційний

механізм

виступає

модератором

(створювачем) певної моделі економіки. Конструкція теоретичних засад
інституційного
представлення
господарського

механізму
його

в

порядку

і

узгодження

практиці

методичних

координації

відслідковується

в

взаємодії
науці

у

положень
складових
контурах

характеризування організаційно-функціональної системи забезпечення
взаємовідносин між економічними та іншими суб’єктами в ринковому
середовищі.
Водночас, автор в інституційному механізмі економіки виділяє
базисні і похідні інститути, які координують взаємодії між суб’єктами –
практично – в логічному підтвердженні відомої позиції про сутність
інституцій як норм, правил, традицій, що структурують відносини у
процесі обміну, спрямовуючи діяльність у певне русло. Тобто автор
визначає, що інституційний механізм можна трактувати як сукупність
інституцій та інститутів, системне утворення зв’язків між ними.
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Інституційний механізм І.Д. Білокінна розглядає також за цільовим і
(або) функціональним призначенням, а саме: інституційний механізм
економіки; інституційний механізм ринку; інституційний механізм галузі;
інституційний механізм

сталого розвитку;

інституційний механізм

стимулювання; інституційний механізм підприємництва тощо. Видається,
теоретичний пріоритет такого підходу – визначення сутності поняття
інституційний механізм як комплексного системного утворення, яке
накладається на різні сфери життя, упорядковуючи їх відповідно до
традицій моделі економіки та цілей суспільства у досягненні визначених
на певному етапі розвитку. Першооснову побудови та забезпечення
функціонування

інституційного

механізму

економіки

становлять

інституції та інститути (ринку, суспільства, держави), які класифікуються
за структурною ієрархічною будовою в позиціонуванні до досягнення
цілей

розвитку

економіки.

Відповідно,

І.Д. Білокінна

представляє

доповнену й адаптовану структурну ієрархію інституцій та інститутів у
конструкції методичного пізнання складових інституційного механізму.
Також,

на

переконання

І.Д. Білокінної,

у

системі

інституційного

механізму доцільно виділяти організаційну та функціональну складову. В
поданій теоретичній концепції автор розглядає економічні інститути та
інституції, які й утворюють структуру інституційного механізму. Вони
діють на мікрорівні, мезорівні та на макрорівні. Такою є організаційна
структура

інституційного

механізму,

а

функціональну

структуру

інституційного механізму становлять інститут праці, підприємництва,
конкуренції тощо. Усі вони діляться на базисні і похідні, – так вважає
І.Д. Білокінна [39].
Таким

чином,

за

результатами

проведеного

дослідження,

І.Д. Білокінна відзначає, що інституційний механізм – це сукупність
функцій, правил, норм, традицій, які: утворюють систему реалізації
взаємодії економічних агентів для досягнення тактичних і стратегічних
цілей розвитку; унормовують порядок, способи регулювання і реалізацію
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необхідних заходів; визначають характер, траєкторію розвитку, тобто
модель взаємодії продуктивних сил і розвитку виробничих відносин
(«правила гри»). Загальне призначення інституційного механізму –
регуляторне, але у прикладному контексті можуть видозмінюватися
форми, способи, заходи. Категорійно за сукупністю принципів побудови,
ідеології пізнання, інституційний механізм означає схему, порядок
взаємодії, взаємовідносин економічних агентів у процесі реалізації
ринкових трансакцій. Структурну основу інституційного механізму
становлять

утворені

упорядковують

«правила

гри»,

обмеження

організаційно-економічну

і

стимули,

взаємодію

які

суб’єктів,

зацікавлених у досягненні значущих для них цілей [39, с. 34–38].
Р.Я. Галамаєм у дисертаційній роботі «Трансформація податкової
системи

України

в

умовах

реформування

місцевого

самоврядування» (2021 р.) здійснено спробу удосконалити теоретикометодичні

засади

та

розробити

практичні

рекомендації

щодо

трансформації податкової системи України в умовах реформування
місцевого самоврядування. Також автором удосконалено концептуальні
засади розвитку податкової системи в умовах посилення фінансової
спроможності місцевого самоврядування, адаптовані до орієнтирів
податкової реформи як складової системних секторальних реформ,
обґрунтованих в координатах стратегії сталого розвитку України.
Концепція

ґрунтується

на

застосуванні

інклюзивного

підходу

та

передбачає формування конкурентоспроможної податкової системи,
зростання

економіки

територіальних
місцевого

громад

та

досягнення

завдяки

самоврядування

до

фінансової

ефективному
розвитку

сфери

спроможності

включенню

органів

оподаткування

на

місцевому рівні. Як вказує автор, практична реалізація пропонованого
підходу дозволить досягнути високого рівня фінансової та управлінської
спроможності територій, оптимізації балансу інтересів усіх суб’єктів
податкових відносин [57].
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Також

Р.Я. Галамаєм

на

основі

одержаних

результатів

у

дисертаційній роботі сформульовано низку висновків і пропозицій
науково-методичного і практичного характеру:
1) аргументовано, що в умовах реформи децентралізації та системи
публічних фінансів відбувається зміна підходу до питання розвитку
податкової системи в напрямі посилення ролі місцевого самоврядування у
цьому процесі. Тому пошук шляхів розвитку податкової системи стає
важливим як в контексті досягнення фінансової та адміністративної
спроможності територіальних громад, так і на рівні держави;
2) на підставі узагальнення наукових підходів до тлумачення
дефініції, податкову систему запропоновано розглядати як комплекс
взаємовідносин між державою та платниками податків з приводу
акумулювання фінансових ресурсів до бюджетів різних рівнів у процесі
перерозподілу створеного продукту з метою формування достатніх
фінансових ресурсів держави та місцевого самоврядування і забезпечення
економічного розвитку територій. На відміну від існуючих, підхід
акцентує увагу на потребі реалізації внутрішнього потенціалу податку та
концентрації в місцевому бюджеті максимальних податкових надходжень
за умови збереження відтворювальних процесів в сфері ведення
підприємництва;
3) на основі дослідження інституційних засад та нормативноправової

бази

розвитку

оподаткування

в

Україні

обґрунтовано

доцільність розглядати розвиток податкової системи в умовах реформи
місцевого самоврядування як процес позитивних зрушень у взаємодії між
державою, органами місцевого самоврядування, органами Державної
податкової

служби

України

та

платниками

податків

з

метою

акумулювання фінансових ресурсів до бюджету в процесі перерозподілу
створеного продукту та повноважень між рівнями управління на засадах
децентралізації під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників та в межах
визначених законодавчих норм, які полягають у досягненні фінансової
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спроможності за рахунок ефективного справляння податкових платежів
та позитивного впливу на соціально-економічний стан території;
4) акцентовано, що ключовими орієнтирами розвитку податкової
системи в умовах реформи місцевого самоврядування є визначення
джерел власних доходів місцевих бюджетів та розроблення ефективних
механізмів стимулювання місцевих резидентів до сплати місцевих
податків

до

бюджетів.

На

основі

проведеного

аналізу

виявлено

позитивний вплив децентралізації на формування фінансової бази
місцевого

самоврядування.

Водночас

встановлено

зростання

диспропорцій розвитку територій у результаті децентралізаційних змін,
що пов’язано з різними «стартовими» умовами для розвитку громад;
5) сформульовано методичний підхід до оцінювання податкової
достатності бюджетів територіальних громад в умовах реформи місцевого
самоврядування, в основі якого розрахунок інтегрального показника з
метою диференціації територіальних громад за рівнем ефективності
акумулювання податкових доходів до місцевих бюджетів. Як результат
аналізу у роботі виявлено: орієнтування економічно розвинених громад
на акумулювання до бюджету надходжень акцизу та податку на доходи
фізичних

осіб

як

додаткових

джерел

податкових

надходжень;

акцентування уваги громад, які не мають потужних джерел податків, на
нарощення місцевих податків та зборів;
6) виявлено, що у країнах із демократичними орієнтирами розвитку
податкова система спрямована на забезпечення еквівалентних платежів за
надані суспільні послуги на місцевому рівні для економічної та
соціальної справедливості. Аналіз розвитку податкової системи на основі
використання зарубіжного досвіду дав змогу визначити соціальноекономічні цілі її функціонування: фіскальну достатність, забезпечення
економічної

стабільності

та

розвиток

як

інструменту

зменшення

податкової нерівності;
7) обґрунтовано

концептуальну

модель

розвитку

податкової
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системи в контексті посилення фінансової спроможності місцевого
самоврядування, яка ґрунтується на дотриманні критеріїв розвитку
податкової системи: повноти акумулювання, системної стабільності,
прозорості та простоти, а також поєднанні економічної ефективності та
соціальної справедливості при оподаткуванні. Напрямами розвитку
податкової системи визначено: посилення ролі місцевих податків;
налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування з суб’єктами
господарювання; забезпечення справедливого розподілу податкового
навантаження;

підвищення

ефективності

податкового

контролю;

забезпечення якісної інформаційно-роз’яснювальної роботи та взаємодії
органів місцевого самоврядування і платників податків;
8) розроблено модель розвитку податкової системи в рамках нової
архітектури

адміністративно-територіального

устрою

України,

пріоритетом якої є розподіл фіскальних платежів між різними рівнями
бюджетної системи, які б дали змогу якісно надавати соціальні послуги
населенню та впливати на економічний розвиток території. В цьому
контексті обґрунтовано потребу оптимізації порядку зарахування податку
з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів, що передбачає справляння
податку до обласного та районного бюджету за місцем розташування
суб’єкта господарювання, на якому зайняті особи, з доходів яких
сплачується податок, та до бюджетів територіальних громад шляхом
пропорційного розподілу надходжень до бюджетів за місцем праці особипрацівника та за місцем її реєстрації;
9) запропоновано форму самооподаткування мешканців об’єднаних
територіальних громад, яка передбачатиме співпрацю органу місцевого
самоврядування та населення територіальної громади та сприятиме
залученню жителів до акумулювання й розподілу податкового ресурсу,
зокрема, в частині самостійного обрання проектів для фінансування,
встановлення умов та нормативів самооподаткування [57].
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2). Наукові дослідження, які проводилися до моменту прийняття
Податкового кодексу України. Так, О.С. Башняк у своєму дисертаційному
дослідженні «Принципи оподаткування та їх реалізація в податковому
законодавстві України», поданому на здобуття наукового ступеня
кандидата

юридичних

наук

(2005 р.),

серед

іншого,

досліджує

співвідношення категорій «податок» та «оподаткування», при якому
оподаткування розглядає як складну категорію, що виражає відносини з
організації, встановлення та введення податкових платежів, побудови
системи податків та зборів, їх сплати та стягнення [33].
Досліджуючи проблематику концептуальних теоретичних проблем,
що визначають перспективи розвитку податкової системи України,
О.В. Клименко у своєму дисертаційному дослідженні «Правові основи
податкових систем України та Німеччини: порівняльно-правовий аналіз»,
поданому

на

здобуття

наукового

ступеня

кандидата

юридичних

наук (2007 р.), надає пропозиції щодо покращення правозастосовної
практики в Україні в галузі податкової діяльності [105].
О.А. Долгий у своєму дисертаційному дослідженні «Механізми
державного управління податковою службою України в умовах ризиків »,
поданому

на

здобуття

наукового

ступеня

доктора

юридичних

наук (2007 р.), комплексно розкриває питання активізації ролі держави в
управлінні податковою службою України в умовах ризиків на основі
формування
забезпечення

стратегії
її

організаційно-правового

діяльності,

впровадження

й

інформаційного

механізму

державного

контролю у процес зменшення податкових ризиків. Також автором
доведено, що сучасний механізм оподаткування в Україні формується в
умовах впливу багатьох факторів – правового, економічного, соціального,
політичного характеру, а також історичних, національних та інших
особливостей, що склалися. Серед них і збільшення обсягів інформації ,
що змушені опрацьовувати управлінські структури, у тому числі. й
органів державної податкової служби України. Зазначені процеси
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зумовлені

технологічною

перебудовою

українського

суспільства,

найважливіша риса якого – інформатизація. Крім того, О.А. Долгим
запропоновано

методологічний

підхід

до

здійснення

державною

податковою службою контрольно-перевірочної роботи у процесі протидії
відмиванню

доходів,

який

може

використовуватися

й

іншими

державними органами, що виконують правоохоронні чи контролюючі
функції. Такий підхід, у сукупності з реалізацією запропонованих
автором пропозицій, сприятиме підвищенню ефективності державного
контролю у сфері оподаткування за рахунок мінімізації ризиків протидії
відмиванню доходів, збільшення

рівня активності та професійно ї

спроможності компетентних служб і посадових осіб органів державної
податкової служби України [79].
О.О. Яковенком у дисертаційному дослідженні «Адміністративноправові засади реалізації контролю у сфері оподаткування як функції
управління»,

поданому на

здобуття наукового ступеня

кандидата

юридичних наук (2007 р.), розглянуто теоретичні, методичні та практичні
питання організації контрольної діяльності у сфері оподаткування,
досліджено особливості формування та функціонування контролюючих
органів України та зарубіжних країн у сфері оподаткування, наведено
рекомендації щодо використання позитивного зарубіжного досвіду в
Україні,

розроблено

організаційно-правовий

механізм

контрольної

діяльності у сфері оподаткування, охарактеризовано його складові. Також
автором обґрунтовано шляхи вирішення актуальних проблем, що
виникають

в

процесі

діяльності

контролюючих

органів

у

сфері

оподаткування, розроблено рекомендації щодо удосконалення положень
законодавства

щодо

регулювання

функціонування

системи

контролюючих органів у сфері оподаткування, визначено напрямки її
подальшого розвитку з урахуванням зовнішньополітичних орієнтирів
держави та загальносвітових тенденцій [390].
Серед праць, присвячених дослідженню проблематики теоретико-
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методологічних

засад,

нормативно-правових

основ,

організаційно-

правових процесів і процедур адміністрування податків та митних
платежів, доцільно виокремити дисертаційне дослідження Т.О. Проценко
«Правове регулювання адміністрування податків і митних платників »,
подане на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (2008 р.),
в якому автором, з використанням сучасних методів пізнання та
урахуванням новітніх досягнень юридичної науки, досліджено проблему
організації адміністрування податків і митних платежів та сформульовано
авторське бачення шляхів її вирішення. У своєму дисертаційному
дослідженні Т.О. Проценко вказує, що проблема побудови ефективної
податкової системи найбільш актуальна в процесі становлення в Україні
ринкових

відносин

економічного

і

закладення

становища,

фундаменту

важливим

же

для

елементом

майбутнього
визначеної

інтеграційної стратегії України, засобом входження в міжнародні
економічні та управлінські економічні інституції на засадах максимальної
конкурентоспроможності національної економіки повинна стати система
оподаткування [294, с. 30].
Дисертаційне дослідження М.В. Жернакова «Правове регулювання
представництва у сфері оподаткування», подане на здобуття наукового
ступеня

кандидата

юридичних

наук

(2009 р.),

є

досить

вдалим

обґрунтуванням концептуальних теоретичних засад, які стосуються
системи суб’єктів, що беруть участь у податкових відносинах. Автором,
серед іншого, досліджуються теоретичні підходи до визначення понять
«суб’єкт права», «суб’єкт правовідношення», «учасник правовідношення»
та специфіка їх застосування у податково-правовій сфері. При цьому,
М.В. Жернаков вказує, що під cуб’єктами податкового правовідношення
слід

розуміти

реальних

учасників

податкового

правовідношення,

поведінка яких регулюється нормами податкового права, які є носіями
податкових обов’язків і прав та реалізують їх. Іншими словами, суб’єктом
податкового правовідношення є суб’єкт податкового права, який реалізує
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свою правосуб’єктність. Загальний аналіз системи суб’єктів податкового
права дозволив авторові виділити наступну сукупність

учасників

відносин: держава, податкові органи, платники податків. При цьому,
автором наголошено, що специфікою регулювання відносин, пов’язаних
зі сплатою податків і зборів, є юридична нерівність суб’єктів, тому кожен
з них виступатиме в податковому правовідношенні або владною, або
зобов’язаною стороною. Саме виходячи з цього проаналізовано права і
обов’язки суб’єктів, підстави, можливості та особливості участі їх у
конкретних податкових правовідносинах. Разом із тим, зроблено наголос
на тому, що деякі суб’єкти в залежності від конкретного податкового
правовідношення можуть виступати як владною, так і зобов’язаною
стороною.
Також

у

дисертації

обґрунтовується

позиція

існування

представництва владних суб’єктів як самостійної складової у системі
податкового представництва, яке має як схожі, так і відмінні риси з
представництвом зобов’язаних суб’єктів, наголошується, що первинним
«джерелом» владної компетенції у сфері оподаткування є держава, яка
через

механізм

представництва

владної

сторони

податкового

правовідношення делегує частину повноважень податковим та іншим
органам. Крім цього, розглядається як самостійний також інший прояв
представництва владної сторони у податковому правовідношенні –
делегування частини повноважень одним владним органом іншому [92].
Важливе

значення

має

і

дисертаційне

дослідження

М.К. Золотарьової, подане на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук (2009 р.), в якому автор, досліджуючи основні етапи
становлення державних податкових інспекцій в Україні, визначає їх
сутність та адміністративно-правовий статус, аналізує структуру й
особливості

нормативно-правового

регулювання

адміністративно-

правового статусу державних податкових інспекцій в Україні, визначає їх
місце і роль у системі податкових органів. Автором також розроблено
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класифікацію повноважень державних податкових інспекцій як складових
елементів їх адміністративно-правового статусу, на підставі дослідження
нормативно-правових актів, які визначають адміністративно-правовий
статус державних податкових інспекцій обґрунтовано пропозиції щодо
удосконалення

механізму

регулювання

адміністративно-правового

статусу та практичної реалізації повноважень державних податкових
інспекцій з метою виконання завдань, покладених на них чинним
законодавством [96].
3). Наукові

праці,

Податкового

кодексу

нормативних

актів.

яких

України
Так,

«Адміністративно-правовий

репрезентовано
та

прийнятих

дисертаційне
статус

у
на

контексті
його

дослідження

державної

норм

виконання

О.О. Бригінця

податкової

служби

України», подане на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук (2011 р.), присвячено комплексному дослідженню сутності та
особливостей адміністративно-правового статусу державної податкової
служби України. О.О. Бригінець надає авторське визначення поняття
«aдмiнiстрaтивнo-прaвoвий

статус

державної

пoдaткoвoї

служби

України» тa oбґрунтoвує викoристaння лiнiйнo-функцioнaльнoї мoделi
для підвищення ефективнoсті упрaвлiння дiяльнiстю oргaнiв держaвнoї
пoдaткoвoї служби Укрaїни. Автор вказує, що нaйвaжливiшим елементoм
пoдaткoвoї системи виступaє державна пoдaткoвa службa, aдже вoнa є
спецiaлiзoвaним держaвним iнститутoм тa є єдинoю центрaлiзoвaнoю
системoю кoнтрoлю зa викoнaнням чиннoгo зaкoнoдaвствa у сферi
спрaвляння пoдaткiв. Пoбудoвa oргaнiв держaвнoї пoдaткoвoї служби
бaзується нa принципi держaвнoгo вертикaльнoгo пiдпoрядкувaння i,
вихoдячи з цьoгo, склaдaється з трьoх рiвнiв: зaгaльнoдержaвний,
регioнaльний тa мiсцевий рiвнi.
Крім того, на думку О.О. Бригінця, особливість aдмiнiстрaтивнoпрaвoвoгo

стaтусу

держaвнoї

пoдaткoвoї

служби

зумoвленa

йoгo

структурoю, щo мaє склaдний хaрaктер, тa oкреслює її рoль в
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aдмiнiстрaтивних

тa

пoдaткoвих

прaвoвiднoсинaх.

Автор

робить

важливий висновок про те, що для oргaнiв держaвнoї пoдaткoвoї служби,
як i для iнших кoнтрoлюючих oргaнiв держaвнoї викoнaвчoї влaди,
хaрaктернa тенденцiя дo рoзширення спектру влaсних пoвнoвaжень. Це
явище вiдбувaється зa рaхунoк пoсилення впливу нa сумiжнi, близькi зa
хaрaктерoм прaвoвi вiднoсини. Тoму дiяльнiсть oргaнiв держaвнoї
пoдaткoвoї служби в укрaїнськoму суспiльствi мaє бiльше знaчення, нiж
це прямo oбумoвленo нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми, якi визнaчaють
aдмiнiстрaтивнo-прaвoвивй стaтус дaнoгo oргaну.
Також автор детально зупиняється на всебічному аналізі функцiй,
якi викoнує в укрaїнськoму прaвoвoму пoлi держaвнa пoдaткoвa службa
Укрaїни тa пропонує виклaсти їх таким чинoм: кoнтрoльнi, oргaнiзaцiйнi,
стoсoвнo пoдaткoвoгo стимулювaння тa мoтивaцiї, юрисдикцiйнi.
Увага

акцентується

і

на

необхідності

проведення

aнaлiзу

прioритетних нaпрямiв у дiяльнoстi пiдрoздiлiв держaвнoї пoдaткoв oї
служби кoжнoгo регioну, що має дати змогу знaчнo пiдвищити рiвень
дoкументaльнo-перевiрoчнoї

тa

oперaтивнo-рoзшукoвoї

дiяльнoстi,

кoнцентрувaти зусилля oргaнiв держaвнoї пoдaткoвoї служби [46].
Досить

вдалою

спробою

створення

концептуальних

засад

реформування податкової системи України є дисертаційне дослідження
І.С. Пироги «Правові та організаційні засади реформування податкової
системи України», подане на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук (2012 р.) [197].
На

окрему

увагу

заслуговує

дисертаційне

дослідження

А.О. Беспалової «Правове регулювання адміністрування податків і зборів
в Україні», подане на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук (2015 р.), в якому автором надано теоретико-правову характеристику
місця та ролі податкового адміністрування у податковій системі,
визначено поняття та розкрито особливості податкового адміністрування,
його механізму у контексті оновлених положень законодавства, виявлено
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колізії і прогалини у його нормативному закріпленні, розроблено
пропозиції щодо його удосконалення. Автором зазначено, що податкове
адміністрування, як управлінську діяльність, спрямовано на задоволення
публічного інтересу держави, забезпечено можливістю застосування
державного примусу у формі податкового контролю та способів
забезпечення виконання податкового обов’язку, та здійснюється органами
виконавчої влади – контролюючими органами, є складовою частиною
такого широкого поняття, як публічне адміністрування, що охоплює усю
публічно-правову

сферу

держави.

Разом

із

тим,

податкове

адміністрування не вичерпується лише заходами правового примусу, а
передбачає також існування дієвого механізму реалізації прав платників
податків, надання адміністративних послуг платникам податків у процесі
виконання останнім свого податкового обов’язку (надання податкових
консультацій, оперативне реагування на звернення платників податків із
приводу

реєстрації,

використання

права

на

податкову

пільгу,

відшкодування ПДВ тощо). Законність, як один із основних принципів
податкового адміністрування, обмежує сферу публічного фіскального
інтересу

держави

організаційне

суб’єктивними

забезпечення

правами

реалізації

яких

є

платників

податків,

окремим

завданням

контролюючих органів як суб’єктів податкового адміністрування. Крім
того, А.О. Беспалова вказує, що суб’єктів податкового адміністрування за
метою

податкового

адміністрування

слід

класифікувати

на:

1) контролюючі органи, що здійснюють контроль за правильністю і
своєчасністю сплати податків і зборів; 2) платників податків; 3) осіб, які
сприяють

сплаті

податків

(банки,

податкові

агенти,

нотаріуси,

представники). У той же час, слід розмежовувати поняття «суб’єкти
податкових правовідносин» і «суб’єкти податкового адміністрування»,
які не є тотожними, оскільки податкове адміністрування є лише частиною
(інститутом) податкового права. Між тим, суб’єктом податкового
адміністрування може бути тільки суб’єкт податкових правовідносин.
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Проте

оскільки

контролюючі

органи

є

обов’язковим

суб’єктом

податкових правовідносин, то, відповідно, вони є і обов’язковим
суб’єктом

податкового

особливостей

адміністрування.

податкового

Таким

адміністрування

є

чином,
те,

що

однією

з

державу

представляють контролюючі органи, що є єдиним владним суб’єктом
таких правовідносин [35, с. 8–11].
Натомість у дисертаційному дослідженні В.В. Чайки «Правові
форми реалізації державної податкової політики України» (2018 р.)
чимало уваги приділено дослідженню питання системи суб’єктів та їх
повноважень у сфері реалізації державної податкової політики України.
При цьому автором зроблено ряд важливих висновків: суб’єкти, які
беруть участь у формуванні та реалізації державної податкової політики –
органи державної влади – утворюють систему, в якій можна виділити
чотири основних групи: 1) органи законодавчої влади (Верховна Рада
України в цілому та спеціалізований комітет у структурі її апарату –
Комітет з питань податкової та митної політики); 2) органи виконавчої
влади (Кабінет Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, Міністерство фінансів України та Державна фіскальна
служба України; також із певними застереженнями до цієї групи
належить Державна казначейська служба України, яка не маючи прямих
повноважень у сфері здійснення державної податкової політики, у чітко
визначених законодавством випадках сприяє її реалізації); 3) органи
судової влади (Конституційний Суд України та система адміністративних
судів); 4) органи зі спеціальним

конституційно-правовим

статусом

(Президент України та Рахункова палата). Видається, таке групування
суб’єктів має

істотне значення як для правотворчої, так і для

правозастосовної практики, оскільки, відображаючи реалізацію принципу
поділу

влади,

сприяє

упорядкуванню

та

чіткому

розмежуванню

повноважень між органами державної влади в процесі здійснення
державної податкової політики.
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Крім

того,

автором

виведено

важливий

висновок

стосовно

конституційно-правових форм реалізації державної податкової політики,
якими є конституційні норми-принципи (на яких базується та у
відповідності до яких здійснюється податкова політика України) та
правові позиції Конституційного Суду України у сфері оподаткування
(рішення

та

висновки

Конституційного

Суду

України

щодо

конституційності чи неконституційності окремих положень податкового
законодавства). В.В. Чайка вказує, що у Конституції України відсутній
окремий розділ, який би містив у собі норми, що регулюють податкові
правовідносини та визначають основні параметри реалізації державної
податкової

політики.

Однак

конституційне

регулювання

вказаних

відносин здійснюється в окремих статтях Основного закону, які доцільно
класифікувати на дві групи: 1) загальні норми, що закріплюють засади
конституційного ладу, виступають спільною основою для формування
всіх сегментів економічної політики держави та є визначальними для
вироблення стратегічного курсу державної податкової політики України
(зокрема, принцип верховенства права, встановлений ч. 1 cт. 8; принцип
рівності, передбачений ст. 21 і ст. 24 та інші вихідні засади, що містяться
в статтях 1, 3, 21–22, 24 (ч. 1), 36 (ч. 1 і ч. 3), 41–44, 48, 55); 2) спеціальні
норми, що прямо регулюють податкові відносини та визначають
основоположні принципи діяльності суб’єктів таких відносин (ст. 67, п. 1
ч. 2 ст. 92, ст. 74, п. 3 ст. 116, п. 4 cт. 138, ч. 1 ст. 143).
Також В.В. Чайка зазначає, що правові позиції Конституційного
Суду у сфері оподаткування набувають правової форми у вигляді
завершеного

інтерпретаційного

акта

(рішення

або

висновку),

спрямованого на забезпечення адекватного розуміння та застосування
положень податкового законодавства та Конституції України суб’єктами
податкових правовідносин. Таким чином, правова позиція та рішення,
висновок Конституційного Суду України співвідносяться як зміст і
форма. Функціональне призначення правових позицій Конституційного
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Суду України у сфері оподаткування виявляється в кількох аспектах:
1) трансформаційному – правова позиція Конституційного Суду є засобом
передачі

волі

законодавця

в

рішенні

правозастосовного

органу;

2) джерельному – виконання ролі податково-правових норм у випадку їх
недостатності

та

невизначеності

для

правової

кваліфікації;

3) правоосвітньому – виконання ролі моделі, прототипу майбутньої
податково-правової норми; 4) правороз’яснювальному – роз’яснення
чинних

норм

податкового

законодавства;

5) уніфікаційному

–

забезпечення єдності судової практики у сфері оподаткування.
Додатково зауважимо, що на думку В.В. Чайки, у перспективі
розвиток податкового законодавства, як однієї з основних правових форм
реалізації державної податкової політики, повинен здійснюватися з
урахуванням таких факторів: 1) задоволення публічного інтересу у сфері
оподаткування за допомогою законів, що готуються на підставі наукового
аналізу та прогнозування; 2) удосконалення структури податкового
законодавства

з

урахуванням

забезпечення

розвитку

національної

системи законодавства та її окремих галузей; 3) зміцнення системних
зв’язків між законами та підзаконними нормативно-правовими актами, а
також

законами

і

міжнародними

договорами

України

у

сфері

оподаткування [374].
На

окрему

О.В. Курносова

увагу

заслуговує

«Удосконалення

кандидатська

механізмів

державної

дисертація
податкової

політики в Україні» (2018 р.), в якій комплексно досліджено питання
вдосконалення механізмів державної податкової політики в Україні
шляхом

упровадження

податкового

менеджменту.

Автор

детально

зупиняється на всебічному аналізі зарубіжного досвіду удосконалення
механізмів державного регулювання у сфері оподаткування. При цьому,
вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду показало, що різні країни
обирали

різні стратегії

податкових реформ: одні пішли

шляхом

поступовості, інші ж провели комплексні і широкомасштабні реформи в
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один етап. З усіх країн найбільш радикальної і далекосяжної стала
реформа

2003 року в Словаччині,

внаслідок якої серйозні зміни

одночасно відбулися в різних сферах оподаткування. Основоположним
принципом реформи стало введення єдиної ставки податку в рамках всієї
економіки. Ще одним завданням стало спрощення та підвищення
прозорості податкової системи. Податкова реформа стала складовою
частиною програми структурних реформ. Таким чином, проведене
О.В. Курносовим дослідження доводить, що з метою удосконалення
механізмів державної податкової політики цей позитивний досвід може
бути успішно адаптовано до сучасних умов нашої країни на шляху
отримання Україною членства в ЄС [142].
Вагоме

значення

має

дисертаційне

дослідження

О.Р. Баріна

«Правові основи податкової системи України: сучасний стан, основні
елементи, принципи», подане на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук (2018 р.), в якому автор, зважаючи на євроінтеграційні
процеси та кризовий стан держави, розглядає теоретичні та практичні
проблеми правових основ податкової системи у сучасних умовах.
Автором аргументовано, що податкову систему становлять такі елементи:
базові принципи оподаткування; система податків і зборів; податкова
правосуб’єктність

(права,

обов’язки,

відповідальність

учасників

податкових відносин та порядок їх реалізації); податковий обов’язок
(порядок нарахування, утримання, сплати або стягнення та перерахування
податків і зборів); адміністрування податків і зборів як управлінська
діяльність

контролюючих

органів

(фіскальних

органів)

у

сфері

оподаткування є наскрізним елементом податкової системи, оскільки тією
чи іншою мірою елементи системи адміністрування стосуються тих, чи
інших елементів податкової системи. Разом із тим, О.Р. Баріним
запропоновано усі елементи податкової системи поділяти на засадничі
елементи (йдеться про принципи оподаткування, податкової системи,
податкового права) та суб’єктні елементи (охоплюють податковий
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обов’язок,

податкову

правосуб’єктність);

об’єкти,

база,

період

оподаткування тощо – це все елементи податкового закону, які так чи
інакше охоплюються названими вище засадничими та суб’єктними
елементами податкової системи. Крім того, процес оподаткування
автором запропоновано розглядати через такі стадії: встановлення
податків

і

зборів,

стягування

податків

і

зборів,

контроль

та

відповідальність.
Також автором наголошено на тому, що сучасна теорія податкового
права оперує поняттями, пов’язаними з оподаткуванням: «система
оподаткування», «податкова система», «система податків і зборів» тощо.
При цьому законодавець часто не розмежовує ці поняття і не надає чітко
визначеного тлумачення цих понять. Однак, для теорії і практики
правозастосування вкрай важливим є чітке визначення сутності системи
оподаткування, від якої залежать і правові основи податкової системи. У
зв’язку із чим О.Р. Барін наголошує, що у чинному податковому
законодавстві є відсутнім визначення поняття «система оподаткування»
та пропонує авторське визначення поняття «система оподаткування» – це
певний механізм справляння податків і зборів, а не лише сукупність
загальнодержавних і місцевих податків, зборів, що стягуються в
установленому порядку. При цьому, як вказує О.Р. Барін, етапи процесу
системи оподаткування виявляються у: встановленні податків і зборів;
зміні або скасуванні податків і зборів; контролі за своєчасним і повним
надходженням податків і зборів до бюджету або цільових фондів.
Показово, що автором аргументовано, що поняття «податкова
діяльність держави» є ширшою за поняття «оподаткування», оскільки
містить у собі не лише встановлення, введення та справляння податків,
що є властивим оподаткуванню, але й діяльність щодо формування
«податковозбірного апарату» і забезпечення його функціонування. А
«податкова система» є ще більш вузькою категорією, в рамках якої
здійснюється податкова діяльність держави. Виникає запитання: у чому
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саме має вираження податкова діяльність держави? Видається, якщо ця
податкова діяльність держави має такі стадії, як: встановлення, введення
та справляння податків, діяльність щодо формування держапарату
стосовно справляння податків, то категорія «податкова система» буде
тотожною спочатку категорії «податкова діяльність держави». При цьому
необхідно чітко встановити межі категорії «податкова система» [31].
Серед наукових розробок, які стали науково-методологічним
підґрунтям дослідження питання інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в Україні, слід відзначити дисертацію І.В. Ясько
«Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2018),
в якій автором на основі чинного законодавства України та практики його
реалізації здійснено аналіз правових засад адміністрування податків в
Україні. Серед іншого, автором досліджено систему органів податко вого
адміністрування з акцентом на необхідність розширення сфери функцій
вказаних органів, спрямованої на налагодження взаємодії з платниками
податків на паритетній основі, що дозволить досягти балансу інтересів
платників податків та держави.
Аналіз

Податкового

кодексу

України

дав

змогу

І.В. Ясько

стверджувати, що зміст податкових правовідносин складають суб’єктивні
права та обов’язки, які виникають у сфері встановлення податків і зборів
у

державі,

порядок

їх

стягнення.

Елементи

змісту

податкових

правовідносин закріплено в ст. 7 Податкового кодексу України. Зокрема,
під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:
платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка
податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та
порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про
обчислення і сплату податку. Відносно цих елементів виникають
суб’єктивні права та обов’язки суб’єктів, між ними встановлюються
правові зв’язки, які відображаються у поведінці суб’єктів. При цьому
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ст. 7 Податкового кодексу України охоплює як елементи змісту
податкових правовідносин, так і приватних суб’єктів цих правовідносин
(платників податків), а також предмет податкових правовідносин.
Також автор вказує, що однією з найбільш характерних рис
податкового

адміністрування

є

множинність

суб’єктів,

які

його

здійснюють. Видається, якщо систему органів кримінально-правової та
цивільно-правової юрисдикції можна охарактеризувати як моносистему,
оскільки

її

здійснюють

тільки

судові

органи,

то

податкове

адміністрування – численні та різноманітні суб’єкти.
Органами

податкового

адміністрування

(податковими

адміністраціями) І.В. Ясько умовно називає ті державні органи, яких
наділено певними владними повноваженнями у сфері оподаткування, за
винятком тих, які здійснюють суто правоохоронну функцію.
Основним

завданням

органів

податкового

адміністрування

І.В. Ясько визначає створення ефективної системи оподаткування, а
також забезпечення належного рівня виконавчості платників податків.
Серед них: органи, що відповідають за здійснення податкової політики;
органи, які безпосередньо стягують податки і збори, а також ті, що
контролюють

їх

сплату;

органи

(особи),

що

наділені

окремими

повноваженнями в податковій сфері.
Автор вказує, що правове регулювання елементів предметної і
функціональної компетенції, що входять до складу спеціального статусу
суб’єкта податкового адміністрування, на державному рівні здійснюється
шляхом прийняття законів і указів Президента України, які містять
норми,

що

встановлюють

юрисдикцію

і

межі

податкового

адміністрування. Крім того, відповідно до нормативно-правових актів
перелік суб’єктів податкового адміністрування розширюється за рахунок
включення в нього нових різновидів суб’єктів (як колегіальних органів,
так і представників органів виконавчої влади.
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Автором також систематизовано основні напрямки вдосконалення
механізму податкового адміністрування, що включають модернізацію
підходів до діяльності податкової служби (в правовому, методологічному,
матеріально-технічному і соціально-психологічному аспектах) і розвиток
економіко-правових основ взаємовідносин держави і платників.
При реалізації напрямів модернізації податкової системи України,
як стверджує І.В. Ясько, основною метою є не тільки створення
оптимальних

умов

для

процесу

податкового

адміністрування

та

підвищення ефективності роботи податкових органів, а й в чималому
ступені – формування принципово нового типу взаємин з платниками
податків.

Пріоритетами

механізму

податкового

адміністрування

в

сучасних умовах є узгодження стратегічних цілей всіх суб’єктів
соціально-економічної

діяльності:

держави,

бізнесу,

суспільства;

забезпечення таких умов для роботи сумлінних платників податків, при
яких сплата податків в повному обсязі стане нормою. Перспективним
напрямом

узгодження

публічних

і

приватних

інтересів

є

інституціоналізація податкового консультування, затребуваність якого
визначається можливостями вирішення конфлікту інтересів в правовому
полі і зацікавленістю сторін податкових відносин в стабільному
розвитку [427].
У дисертаційному проекті О.І. Баїк «Понятійно-категоріальний
апарат податкового права України», поданому на здобуття наукового
ступеня доктора юридичних наук (2019), автором на належному рівні
акумульовано сучасні теоретичні та практичні перспективи подальшого
розвитку понятійно-категоріального апарату податкового права України.
Показово, що у вказаній дисертаційній роботі автором зроблено ряд
важливих висновків та пропозицій: у процесі дослідження понятійнокатегоріального апарату податкового права України, автором визначено ,
що його терміни є основою, яка формується і розвивається шляхом
узагальнення ознак податково-правової реальної дійсності. Ці ознаки
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впливають на створення оптимального і динамічного за змістом та
призначенням понятійно-категоріального апарату податкового права
України з метою регулювання правових відносин у податковій сфері. Для
врегулювання

податкових правовідносин потрібно

використовувати

терміни, закріплені в нормах податкового законодавства України.
Доцільно звертати увагу на елементи узгодженості та єдності термінів,
які використовуються у Податковому кодексі України, порівнюючи їх з
іншими нормами податкового законодавства. Зокрема ці терміни повинні
бути зрозумілими, стислими, що сприяє зручності їх використання. Однак
тоді варто пам’ятати про те, що довільне скорочення терміна може
порушити логічний зв’язок між його елементами, які визначають суть
поняття; узагальнено наявні наукові підходи щодо визначення поняття та
ознак

податкових

правовідносин

та

з’ясовано

їхню

сутність

як

фундаментальної категорії податкового права України, що дало змогу
переконливо стверджувати, що податкові правовідносини є складовим
елементом не лише податкового, але й фінансового права та права
загалом. Основою податкових правовідносин є врегульовані нормами
податкового

законодавства

відносини

у сфері податків,

зборів

і

оподаткування, реалізація яких є одним із завдань, передбачених
податковою політикою держави.
Автором

акцентовано

увагу

на

взаємообумовленості

та

взаємозалежності ознак класифікації податкових правовідносин. Вони
визначають характер відносин між учасниками, мету, зміст, особливості
об’єктно-суб’єктного складу податкових правовідносин; доведено, що
об’єктом

податкових

правовідносин

є

матеріальне

за

змістом

врегульоване нормами права явище реальної дійсності, на яке впливає
діяльність суб’єктів, права і обов’язки яких закріплені в чинних нормах
податкового

права.

Запропоновано

поділ

суб’єктів

податкових

правовідносин на державу; колективні суб’єкти; індивідуальні суб’єкти,
який акумулює в собі їх правосуб’єктність на різних рівнях забезпечення
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та реалізації податкових правовідносин; встановлено, що правовий статус
фізичних та юридичних осіб як суб’єктів податкових правовідносин за
допомогою правових норм відображає їх становище у суспільстві та
зобов’язання щодо справляння податків та зборів. Водночас правовий
статус платника податків є одним із складних понять податкового права, а
його зміст перебуває у постійній термінологічній динаміці. Як правило,
до цього призводить часте оновлення податкового законодавства України,
яке проявляється у доповненні та/або виключенні окремих чинних
правових норм; визначено, що у понятійно-категоріальному апараті
податкового права юридичні факти – це сукупність об’єктивних і
суб’єктивних ознак, які характеризують обставини, що закріплені в
нормах

податкового

законодавства

України.

Вони

впливають

на

виникнення, зміну, припинення податкових правовідносин та сприяють
настанню певних прав та обов’язків для суб’єктів цих правовідносин. У
податковому

праві

юридичні

факти

доцільно

класифікувати

з

урахуванням як загальнотеоретичних аспектів, так і особливостей
правового регулювання податкових правовідносин на основі практики
застосування податкового законодавства України; запропоновано у
понятійно-категоріальному апараті податкового права під податковоправовою нормою розуміти системне утворення загальнообов’язкових
правил (приписів) поведінки суб’єктів податкових відносин, що діють в
межах, дозволених державою, з метою забезпечення і реалізації прав і
законних інтересів у податковій сфері. Податково-правовим нормам
властиві як загальні ознаки, які є характерними для всіх норм права, так і
спеціальні, які притаманні лише нормам податкового права. Сукупність
цих ознак впливає на класифікацію податково-правових норм, що сприяє
відображенню суті регулювання податкових правовідносин. Структура
податково-правової норми хоча й складається із гіпотези, диспозиції та
санкції,

однак

вони

не

завжди

закріплюються

у

податковому

законодавстві класично, тому знаходять своє закріплення у статтях
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нормативно-правових актів, які належать до інших галузей права;
з’ясовано, що для реалізації податково-правових норм важливе значення
мають форми безпосередньої реалізації податкового законодавства, а
саме: дотримання, використання і виконання, які втілюються в життя
безпосередніми діями суб’єктів податкових правовідносин. Відзначено
також важливість застосування як особливої форми реалізації податково правових норм, яке є державно-владною діяльністю уповноважених на це
суб’єктів податкових правовідносин. Усі податково-правові норми, які
закріплені в податковому законодавстві, діють до моменту їх зміни чи
припинення у встановленому законом порядку уповноваженими на те
суб’єктами податкових правовідносин. Окрему увагу автором присвячено
тлумаченню

податково-правової

норми,

що

є

особливою

сферою

діяльності суб’єкта податкових правовідносин [26; 27, с. 414–418].
Інший аспект досліджуваної проблематики, а саме: теорія та
практика правового регулювання податкових правовідносин розкрито у
дисертації Н.С. Хатнюк «Система податкових правовідносин: теорія та
практика правового регулювання в Україні», поданій на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук (2019). Автором визначено
поняття «система податкових правовідносин» – сукупність законодавчо
врегульованих взаємопов’язаних елементів, що утворюють уніфіковану й
організовану побудову закономірних та об’єктивних правових зв’язків
між учасниками податкових правовідносин, які забезпечують ефективне
функціонування

системи.

Проаналізовано

характерні

ознаки,

які

необхідно враховувати при визначенні поняття «система податкових
правовідносин» з позицій фінансового права, зокрема: 1) належність до
фінансових правовідносин; 2) наявність зворотного ефекту – з одного
боку,

реалізація

державної

податкової

політики,

метою

якої

є

регулятивний вплив на податкові відносини, а з іншого боку, досягнення
цілей

та

інтересів

платників

податків

є

критерієм

ефективності
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функціонування системи податкових правовідносин; 3) спрямованість на
узгодження публічного та приватного інтересу у сфері оподаткування.
Н.С. Хатнюк обґрунтовує необхідність законодавчого визначення
вичерпного переліку правових підстав виникнення, зміни та припинення
податкових правовідносин, до яких віднесено: норма законодавства;
юридичний факт; наявність у суб’єкта податкових правовідносин
податкової правосуб’єктності, що створює для них юридичну можливість
не лише мати податкові права та обов’язки, а й набувати їх та нести
відповідальність;
правовідносин;
податкових

наявність
припинення

правовідносин;

об’єкта

та/або

існування

предмета

об’єкта

форс-мажорні

та/або

обставини

податкових
предмета
визначені

законодавством; за згодою сторін та/або припинення дії договору;
припинення юридичною особою та фізичною особою – підприємцем
підприємницької діяльності та/або визнання недійсними установчих
(засновницьких) документів суб’єктів господарювання.
Показово, що автор однією із перспективніших форм взаємодії
пропонує визначити її електронно-цифровий формат, адже новітні
інформаційні технології невдовзі стануть визначальними чинниками
соціально-економічного розвитку українського суспільства. Основними
об’єктивними

показниками

електронно-інформаційної

взаємодії

платників податків та фіскальних органів є: 1) дистанційна взаємодія
обміну інформацією набуває миттєвого та глобального характеру;
2) усунення корупційних ризиків у зв’язку із усуненням особистісного
спілкування учасників податкових правових відносин; 3) суттєво зростає
значення доступу до інформації з метою запобігання правопорушенням у
податковій сфері; 4) діяльність платника податків здійснюється на основі
використання послуг, що надаються за допомогою інформаційно інтелектуальних технологій та технологій зв’язку фіскальних органів;
5) наявність оперативного доступу до інформації наділяє фіскальні
органи роллю координатора правомірної поведінки платників податків у
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сфері оподаткування [369].
Науково-теоретичне обґрунтування та систематизацію знань про
напрямки вдосконалення податкової політики як фактору соціально економічного розвитку України здійснено у дисертаційному дослідженні
І.С. Пироги «Податкова політика як інструмент забезпечення соціальноекономічного розвитку України: теоретико-правові питання», поданому
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (2019 р.).
Показово, що у вказаній дисертаційній роботі автором висловлено ряд
важливих тверджень: податкові новації повинні бути добре узгоджені з
іншими

законодавчими

неформальний

рівень

нормами,

передбачати

інституційного

заходи

середовища

і

впливу

на

позитивно

оцінюватися суспільством; податкова реформа повинна відбуватися не
шляхом

«великого стрибка»,

а поступово, одночасно зі змінами

інституційного середовища; виключно законами визначається система
оподаткування, встановлюються податки і збори; система оподаткування
повинна дозволяти використовувати гнучкі методи зміни як ставок
податків, так і розподілу податкових доходів; від того, наскільки
правильно побудована система оподаткування, залежить ефективне
функціонування всього народного господарства; ефективність механізму
правового регулювання безпосередньо залежить від того, наскільки точно
визначені цілі регулювання і наскільки оптимально підібрані засоби для
їх досягнення; ефективне функціонування податкової системи держави
неможливе без того, щоб воля держави, спрямована на регулювання
податкових відносин, була строго визначеною і однаково розумілася
усіма

учасниками

відносин;

визначеність

податково-правового

регулювання – найважливіша умова формування національних систем
оподаткування; наразі податкове законодавство України не розглядається
як система заходів, спрямованих на забезпечення максимальних темпів
зростання, формування інноваційної структури економіки. Закони, що
регулюють окремі види податків, не утворюють єдиної системи, хоча і
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об’єднані в єдиному документі –

Податковому кодексі України.

Податкова система України незадовільно виконує фіскальну функцію
(майже половина економіки перебуває в «тіні») і практично не виконує
стимулюючу, розподільну (соціальну) функції; концептуальну основу
оподаткування – податкову доктрину держави, яка формує податкову
політику і знаходить своє вираження у нормативних правових актах про
податки і збори, що видаються органами державної влади і місцевого
самоврядування, становлять політична, економічна і соціальна складові
податкової політики держави.
Також автором наводяться інституціональні критерії формування і
реалізації податкової політики держави, серед яких: досягнення балансу
інтересів держави, підприємницького сектора і громадян; узгодження
податкових змін з іншими законодавчими нормами і їх позитивна оцінка
суспільством; забезпечення стабільності і швидке реагування на зміни у
відтворювальних і фіскальних процесах [196].
Ю.О. Фоменко

у

своєму

дослідженні

«Правове

регулювання

бюджетного процесу в Україні» на основі аналізу вітчизняного і
зарубіжного законодавства, з урахуванням концептуальних розробок
юридичної науки та правозастосовної практики, здійснила спробу
вдосконалити теоретичні основи та практику правового регулювання
бюджетного процесу в Україні. При цьому, автор вважає, що шляхи
вдосконалення процесу формування бюджетів та їх дефіцитів повинні
бути направлені на здійснення чіткого контролю за ефективним
використанням коштів бюджетів усіх рівнів, не покриття дефіциту
бюджету шляхом залучення кредитів Національного банку України, а
також за рахунок, у тому числі, запровадження системи оподаткування,
яка базується на зменшенні кількості податків. Крім того, автор також
вказує, що в умовах реалізації низки реформ та змін до законодавства
постає необхідність у скерованих та чітко продуманих діях влади, які є
індикатором їх ефективності та результативності. При цьому, на думку
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автора, зміни та доповнення до законодавства повинні забезпечувати
інвестиційну привабливість України, а також підвищувати рейтинг
держави, що сприятиме зміцненню фінансової безпеки України [364].
У дисертаційній роботі І.Я. Олендера
виконання

податкового

оподаткування»,

обов’язку

поданій

на

в

здобуття

«Правове

режимі

усунення

наукового

регулювання
подвійного

ступеня

доктора

юридичних наук (2020), на підставі аналізу національного та зарубіжного
законодавства,

досвіду

міжнародних

організацій,

доробку

вчених

відповідних галузей права досліджено реалізацію податкового обов’язку
у режимі усунення подвійного оподаткування. Серед іншого, автором
встановлено принципову відмінність між конструкціями «податковий
обов’язок» та «податкове зобов’язання», що полягає у різному балансі
прав та обов’язків зобов’язаного та владного суб’єкта у податкових
відносинах [177].
У

докторській

дисертації

Д.В. Крилова

«Публічно-сервісна

діяльність як основний напрямок державної податкової політики:
адміністративно-правовий аспект» (2020 р.) висвітлено концептуальні
положення адміністративно-правового регулювання публічно-сервісної
діяльності як основного напряму реалізації державної податкової
політики, що ґрунтується на виокремленні кола публічно-правових
відносин і побудові нової моделі зазначеної політики на основі сервісної
ідеології. Обраний підхід уможливив усебічність наукової розвідки
проблеми реалізації публічно-сервісного напряму державної податкової
політики в Україні. У результаті проведення наукового аналізу автором
обґрунтовано,

що

мета

публічно-сервісної

діяльності

Державної

податкової служби України полягає у тому, щоб забезпечити реалізацію
законних прав та інтересів суб’єктів публічно-сервісних правовідносин,
що в свою чергу забезпечить дотримання законності та правопорядку у
податковій галузі. Відповідно до окресленої мети мають бути сформовані
завдання

публічно

сервісної

діяльності,

до

яких

віднесено:
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1) забезпечення

доступу

платників

податків

до

всієї

необхідної

інформації, реалізовуючи там самим свої законні права у податковій
галузі; 2) покращення якості та ефективності взаємодії населення з
податковими органами; підвищення рівня довіри населення до органів
Державної податкової служби України; оптимізація навантаження на інші
структурні підрозділи Державної податкової служби України; підвищення
рівня правової свідомості громадян та працівників податкових органів.
Також автором запропоновано розширити перелік принципів здійснення
публічно-сервісної діяльності Державної податкової служби України,
серед яких названо: 1) принцип постійного підвищення якості та
доступності всієї необхідної інформації; 2) принцип дебюрократизації
надання відповідних послуг; 3) принцип протидії корупції; 4) принцип
постійного оцінювання діяльності органів Державної податкової служби
України взагалі, та кожного окремого службовця зокрема, 5) гнучкість та
оперативність отримання послуг.
Крім того, Д.В. Крилов, на підставі аналізу позиції вчених та
нормативно-правових

актів,

які

регламентують

публічно-сервісну

діяльність Державної податкової служби України з реалізації державної
податкової політики, виокремлює такі елементи, які становлять зміст
адміністративно-правового статусу останньої: 1) мета створення органу (в
основі якої і покладено саме публічно-сервісну функцію держави щодо
адміністрування податків); 2) компетенція, яка спрямована на реалізацію
саме сервісної складової; 3) організаційно-функціональна побудова, на
яку впливає система взаємозв’язків та взаємодії з іншими суб’єктами,
яких

задіяно

в

реалізації публічно-сервісної складової державної

податкової політики; 4) система юридичних, економічних та соціальних
гарантій тощо.
Також

автором

акцентовано

увагу

на

намаганні

державних

інституцій щодо відновлення довіри суспільства до Державної податкової
служби України, підвищення ефективності її роботи та зниження
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адміністративного тиску на платників податків з її боку. Крім того,
констатовано,
здійснення

що

під

функціями

публічно-сервісної

державного

діяльності

регулювання

Державною

щодо

податковою

службою України слід розуміти цілеспрямований вплив державних
інституцій на вирішення завдань щодо реалізації державної податкової
політики, та мають зовнішній, публічно-владний та організуючий
характер,

а

також

певний

правовий

інструментарій

реалізації.

Виокремлено функції, які спрямовано на реалізацію публічно-сервісної
діяльності Державною податковою службою України: нормотворча,
дозвільна, реєстраційна, правоохоронна, координаційна, контрольна,
представницька. Кожна окремо взята функція передбачає свій правовий
інструментарій та особливу процедуру здійснення.
Поряд із цим, автором виведено важливий висновок: здійснення
громадського контролю за публічно-сервісною діяльністю Державної
податкової служби України: по-перше, є важливим і яскравим проявом
реалізації принципів демократизму, гласності та відкритості в діяльності
даного центрального органу виконавчої влади; по-друге, підвищує рівень
довіри населення до Державної податкової служби України; по -третє,
підвищує рівень дисципліни працівників податкових органів. А відтак,
все вказане свідчить про те, що на сьогодні важливим завданням держави
є створення дієвого механізму залучення громадськості до здійснення
нагляду і контролю у досліджуваній сфері діяльності Державної
податкової служби України [125].
Слід зазначити, що суттєву частину питань, які стосуються тих чи
інших

аспектів

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування, викладено у монографічних працях. Так, проблема
трансформації державної податкової служби України стала предметом
монографічного дослідження Ф.О. Ярошенка «Трансформація державної
податкової служби України» (2004 р.) [426].
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Питання теорії, методології та практики реформування податкової
системи України розкрито у монографічному дослідженні «Реформування
податкової системи України: теорія, методологія, практика» за загальною
редакцією

М.Я. Азарова,

Ф.О. Ярошенко,

П.В. Мельника,

А.І. Мярковського, З.С. Варналій, Ю.Б. Іванова [301].
Ґрунтовний аналіз концептуальних засад правового забезпечення
податкових правовідносин та їх основних елементів, на підставі правової
доктрини, положень вітчизняного та зарубіжного законодавства, а також
його правозастосування, здійснює Н.С. Хатнюк у своєму дослідженні
«Система податкових правовідносин: проблеми теорії та практики
правового

забезпечення».

Автором

досліджено

ретроспективу

становлення податкових відносин у правовій системі України, діалектику
вчення про податкові правовідносини у доктрині фінансового права,
розкрито сучасну парадигму розуміння податкових правовідносин як
системи, принципи її функціонування, яких покладено в основу
формування національної податкової системи, здійснено аналіз правових
підстав і наслідків виникнення, зміни та припинення податкових
правовідносин та визначено природу юридичного факту, податкового
обов’язку

та

податкової

правосуб’єктності

як

основних

підстав

виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин. Таким
чином,

саме

Н.С. Хатнюк

вперше

здійснено

теоретико-прикладне

дослідження податкових правовідносин як системного явища [367].
Показово, що у періодичній літературі також розкрито чимало
аспектів,

які можуть стати

інституційного

механізму

базисом

для

забезпечення

вивчення
сфери

проблематики

оподаткування

в

Україні [135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 153; 155; 191; 194; 195; 198;
199; 306]. Так, Л.Л. Приходченко у своїх дослідженнях розкриває
особливості формування та функціонування політичних та інституційних
механізмів на вітчизняному ґрунті, здійснює теоретико-методологічне
обґрунтування

сутності політичного та

інституційного механізмів,
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визначає проблемні питання узгодження та інституалізації суспільних
інтересів. Автор робить висновок про те, що «під інституційним
механізмом

зазвичай

розуміється

сукупність

взаємозв’язків

між

формальними та неформальними інститутами, а також організаціям и, які
сприяють реалізації принципів демократичного (доброго, належного)
врядування, забезпечують узгодження та коригування інтересів різних
суспільних груп, координацію сумісної діяльності на шляху досягнення
задекларованих

цілей

розвитку

регіону/держави».

Таке

розуміння

пов’язано, в першу чергу, з різним тлумаченням змісту, суттю поняття
інститутів (відповідно до того, в межах якої науки розроблялися підходи
інституційної парадигми), головне призначення яких полягає у зменшенні
невизначеності шляхом установлення постійної структури людської
взаємодії; передбаченні системи механізмів, які забезпечують виконання
всієї сукупності рамкових обмежень, панівних правил, настанов тощо.
Мова про зміцнення ролі держави та формування формальних інститутів
сталого розвитку (в реальності відбувається різноспрямованість напрямів
розвитку формальних і неформальних інститутів) чи зростання ролі
неформальних інститутів розвитку [225].
При цьому, Л.Л. Приходченко вказує, що в сучасних умовах
розвитку

України

національних

інтересів

ефективність
пов’язана

інституційного
з

набуттям

забезпечення

інститутів

системи

державного управління нової соціально-правової якості, яка б органічно
поєднувала чітке визначення соціального призначення тих чи інших
владних структур, дотримання в їх діяльності розумного балансу щодо
забезпечення інтересів держави та особистості, соціальне партнерство
органів влади та інститутів громадянського суспільства, а також
відповідне нормативно-правове закріплення компетенції органів влади,
прозорість і відкритість їх діяльності, процесу реалізації повноважень
щодо прийняття управлінських рішень для громадського контролю [225].
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А.В. Курносов у своїх дослідженнях розглядає основні теоретичні
положення щодо сутності та змісту державної податкової політики, її
впливу на соціально-економічні процеси в країні та регіонах, встановлює
необхідність зв’язку державної податкової політики із загальною
економічною

стратегією

розвитку

країни,

підкреслює

доцільність

врахування історичних інтересів і цілей держави, а також рег іональних
особливостей кожної території. Також аналізує форми податкової
політики, методи її здійснення у різні періоди розвитку економіки,
включаючи кризові, характеризує фіскальну та регулюючу функції
податків, з реалізацією яких пов’язано проведення державної податкової
політики

в

пропонує

конкретних
традиційний

умовах

соціально-економічного

(фіскальний),

розвитку,

функціонально-цільовий,

стратегічно орієнтований, економічний підходи до тлумачення державної
податкової політики, встановлює необхідність реформування сучасних
механізмів державної податкової політики, визначення їх у податковому
законодавстві України. Автор робить висновок про те, що «зміст
державної

податкової

політики

зумовлений

соціально-економічним

устроєм суспільства, станом економіки та соціальної сфери, державних
фінансів.

Надзвичайно

різноманітний

арсенал

методів

реалізації

державної податкової політики включає норми законодавства, що
регламентують повне або часткове звільнення від оподаткування окремих
категорій платників податків, прибутку, що спрямовується на проведення
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, податку на
додану вартість соціально значущих операцій, застосування податкових
відрахувань, прискорену амортизацію основних засобів та ін. Податкові
заходи

широко

використовуються

для

стимулювання

інвестицій,

інноваційної діяльності. Проте для проведення регіональної політики
податкові механізми використовуються недостатньо активно у зв’язку з
незначністю податкових повноважень регіонів» [139].
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А.В. Курносов обґрунтовує позицію щодо того, що одним із завдань
державної податкової політики є вирішення проблем податкової системи
сучасної України, оскільки домінування того чи іншого вектору на
економічну сутність і правову форму податків може перешкоджати
позитивному фінансово-економічному та соціальному розвитку держави і
суспільства.

Здатності

економіки

до

структурної

трансформації,

модернізації та стабільного зростання буде сприяти вдосконалення різних
складових механізмів державної податкової політики, що здійснює
податкове регулювання соціально-економічного розвитку країни та її
регіонів. Саме вказаний напрям автор бачить пріоритетним у подальших
дослідженнях. Це підтверджує, що в умовах посткризового відновлення
економіки, стратегічними цілями реформування державної податкової
політики має стати формування раціонально побудованої, ефективної
податкової системи, здатної забезпечити фіскальні запити державного й
місцевих бюджетів і сприятливий фіскальний простір для бізнесу [136].
Дослідження комплексу питань, що стосуються термінологічного
аспекта та сучасного стану системи оподаткування в Україні, здійснила
Я.Д. Малкіна. Так, автор обґрунтовує позицію, що при розгляді податків
як державного інструменту впливу на економіку країни необхідно
враховувати ефективність такого впливу. Встановлюючи податкове
навантаження на здійснення того чи іншого виду діяльності, держава
визначає

рівень

економічного

клімату

для

розвитку

суб’єктів

господарювання. З одного боку, податковий тиск має бути помірним, а з
іншого, – податкові надходження мають бути стабільними та досягати
рівня, що надавав би змогу державі забезпечити свої видатки. При цьому,
Я.Д. Малкіна

вказує,

що

трансформаційні

зміни

податкового

законодавства породжують нагальну потребу у вивченні та адаптації
нових підходів та методів стягування податків та зборів. Увагу слід
приділити створенню відповідної системи регулювання розрахунку та
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сплати

податкових

платежів,

та,

безумовно,

дотримання

правил,

визначених Податковим кодексом України [153].
Аналіз

інноваційних

адміністративних
Т.В. Маматова.
ключовими

підходів

послуг
За

в

розвитку

умовах

результатами

напрямами

до

системи

децентралізації

проведеного

вдосконалення

надання
здійснила

наукового

пошуку

адміністративних

послуг

дослідниця визначає: стратегічний клієнтоорієнтований

програмний

розвиток системи адміністративних послуг; створення регіональних
мереж горизонтального нетворкінгу для швидкого обміну інформацією у
сфері адміністративних послуг; підвищення рівня культури надання та
споживання

адміністративних

послуг

з

урахуванням

оновлених

цінностей; підвищення рівня мобільності надання адміністративних
послуг; поширення ІТ-сервісів [155].
Окремі аспекти теоретичної парадигми сутності адміністрування
податків та зборів в Україні, науково-методичних підходів щодо
визначення

поняття

функціонування

системи

«податкове

адміністрування»,

адміністрування

та

її

а

також

взаємопов’язаних

елементів, розкрито у наукових доробках М.М. Петричко. Автор на
підставі практичного досвіду мотивує: порядок системи адміністрування
податків поступово змінюється, але спостерігаються як позитивні, так і
негативні

зміни.

Істотним

кроком

у

вдосконаленні

податкового

адміністрування може стати постійний діалог законодавчої і виконавчої
влади з платником податків. У цілому впровадження таких змін у порядку
адміністрування податків означатиме додатковий потужний поштовх
щодо підвищення фіскальної та регулювальної ефективності податкової
системи, а відтак, акумулювання податкових надходжень до державного
бюджету [191].
В.Ю. Чернецький, аналізуючи питання інституційного механізму
реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, робить
важливий висновок про те, що до складу інституційного механізму
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входить вся система органів державної влади, місцевого самоврядування
та інших суб’єктів права, задіяних у процесі реалізації державної
політики, а також їх повноважень та відносин між собою та іншими
суб’єктами. У його складі проглядається три наступні, взаємопов’язані
між собою, частини: по-перше, це вся система органів державної влади,
місцевого самоврядування та інших суб’єктів права, задіяних у процесі
реалізації державної політики; по-друге, це сукупність повноважень та
відносин вказаних органів між собою та іншими суб’єктами, яка включає
правові відносини, що виникають при реалізації державної політики, та
специфічні ролі, форми і методи діяльності суб’єктів її реалізації; потретє, це система правових норм та принципів, які творять законодавство,
і які регулюють зміст та процес реалізації державної політики [375].
Аналіз

концептуальних

підходів

до

сутності

інституційного

механізму здійснено О.К. Гордєєвим [64].
А.М. Соколовською

проаналізовано

особливості

податкової

системи, сформованої за наслідками прийняття Податкового кодексу
України, та їх вплив на економіку. Визначено напрями вдосконалення цієї
системи. Наголошено на важливості (з метою подолання недоліків і
суперечностей системи оподаткування та реалізації її фіскального й
регулюючого потенціалів) реформування інших сфер суспільного життя.
При цьому, на основі критичного аналізу, автор робить висновок, що
подальше

коригування

сформованої

моделі

податкової

системи,

спрямоване на зниження податкового навантаження, вимагає не так
перегляду податкових ставок, як радикальної зміни взаємовідносин
контролюючих органів і платників податків, що є складовою глибш их
інституціональних

змін,

а

також

підвищення

обґрунтованості

та

реалістичності прогнозних і планових показників податкових надходжень
до державного й місцевих бюджетів [319].
О.М. Кудрейко,

систематизуючи та

конкретизуючи теоретичні

засади у дослідженні понять та змісту інституційних механізмів
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державного регулювання освітньої системи, вказує, що інституційний
механізм регулювання являє собою сукупність інституційних правил,
який надає регулюючий вплив на суб’єктів і реалізовуються в діяльності
різних організацій за допомогою заходів адміністративного, економічного
та соціально-психологічного впливу [132].
О.О. Критенко та Ю.В. Даньшина, вивчаючи питання сутності
інституціонального механізму системи державних закупівель, вказують
що відповідно до загальноприйнятих підходів із визначення сутності
інституціонального механізму, він означає сукупність інститутів, які
забезпечують належне безперебійне функціонування певної системи на
основі легітимно встановлених процедур, інструментів і важелів. Тобто
інституціональний

механізм

нерозривно

пов’язаний

із

поняттям

«інститут», що встановлює певні правила та обмеження в діяльності. До
того ж, основне навантаження щодо встановлення формалізованих правил
та обмежень покладається на державу, яка після їх установлення має
розробити дієвий механізм реалізації цих правил і обмежень. Отже,
функціонування інститутів як системи усталених відносин, взаємозв’язків
між різними учасниками з приводу узгодження їх взаємодії на основі
формально встановлених чи неформально існуючих норм і правил
забезпечує особливий механізм реалізації правил та обмежень у процесі
здійснення

діяльності.

Такий

механізм

є

цілісною

системою

упорядкування ролей і взаємовідносин суб’єктів відповідно до традицій
та нових установлених інститутів суспільства. Відтак, з одного боку,
інституційний механізм є органічною складовою системи державного
управління, з іншого – охоплює взаємовідносини, що значно виходять за
межі суто державно-управлінської діяльності. Це дає змогу визначити
подвійну

сутність

структури

інституціонального

механізму,

яка

виявляється у тому, що одночасно йому притаманні ознаки, які
характеризують

як

самі

інститути,

так

і

механізми.

Фактично

інституціональний механізм – це процес реалізації сутності, змістовного
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наповнення

того

чи

іншого

інституту

під

час

взаємодії

між

суб’єктами [127].
О.М. Руденко та Т.М. Сегеда досліджують питання формування та
впровадження інституційних механізмів реалізації публічної політики у
процесі забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади та
громадянського суспільства. При цьому, автори приділяють увагу
питанням принципів та підходів групування, забезпечення комплексності
та цілісності механізмів реалізації публічної політики у зв’язку з
реальною

практикою

державного

та

публічно-політичного

управління [302].
О.Я. Бойко аналізує податкову систему України та ключові етапи її
формування з моменту становлення України як незалежної держави,
обґрунтовує

положення,

що

податкова

система

України

зазнає

трансформацій від початкових етапів її формування до приведення її у
відповідність до ринкових відносин та вдосконалення, із урахуванням
економічних законів в умовах перехідної економіки [41].
Дослідження комплексу питань, що стосуються теоретичних і
практичних проблем інституційного механізму державного управління,
здійснила О.В. Федорчак. Так, автор обґрунтовує позицію, що

у

літературі з державного управління досі не вироблено єдиної позиції
щодо

змістовного

наповнення

терміна

«інституційний

механізм

державного управління», хоча є значна кількість публікацій, присвя чених
цьому питанню. При цьому, вчені по-різному трактують його зміст:
1) сукупність інститутів, органів, організацій і установ різного рівня і
статусу;

2) сукупність

неформальними

взаємозв’язків

інститутами;

3) спосіб

між

формальними

встановлення

та

порядку;

4) методологію впливу на формування інституційного середовища;
5) процес обміну ресурсами та потоками інформації між інститутами;
6) послідовність певних етапів та фаз; 7) систему правових норм та
принципів тощо.
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Крім того, О.В. Федорчак вказує, що при дослідженні змісту
поняття «інституційний механізм державного управління» виникає низка
проблем: існують певні протиріччя стосовно назви цього механізму
(інституційний, чи інституціональний); стосовно об’єктів та суб’єктів
даного механізму; стосовно його структури і складу [360].
На окрему увагу заслуговують напрацювання О.В. Желай, який
досліджує
податкової
суспільства.

інституціональне
політики
В

на

контексті

забезпечення

сучасному
розгляду

етапі

координованої
розвитку

вказаного

реалізації

українського

питання

автором

охарактеризовано інституціонально-організацій не забезпечення реалізації
податкової політики. Серед інститутів (організацій), які здійснюють
реалізацію податкової політики, виокремлено такі органи влади –
Міністерство фінансів України, Державну податкову службу України та її
територіальні підрозділи. Визначено основні пріоритети Міністерства
фінансів України у забезпеченні формування та реалізації державної
податкової політики, якими є: підвищення ефективності, стабільності та
прогнозованості податкової системи; підвищення якості та ефективності
податкового

адміністрування;

ефективне

акумулювання

ресурсів,

необхідних для виконання державою своїх функцій; забезпечення
справедливості та рівності податкової системи, її адаптацію до норм та
правил Європейського Союзу; відсутність негативного впливу для
ведення бізнесу та сприяння економічному розвитку; розширення бази
оподаткування. Крім того, у процесі розгляду сучасної організаційної
структури податкових органів автором зазначено, що вона є досит ь
громіздкою і не забезпечує цілісного інформаційного простору між
організаціями та не відповідає принципам євроінтеграції̈.
Автор акцентує увагу на шляхах удосконалення інституціонального
механізму реалізації державної податкової політики, а саме встановлення:
сфери компетенції та повноваження кожної посадової особи, вимог до
посадових осіб у межах наданих повноважень; ідентифікації посадових
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осіб

органів

державної

податкової

служби

на

всіх

електронних

податкових документах, що надаються платникам податку (квитанціях,
повідомленнях, листах, витягах), якщо такі документи надходять із
порушенням строків або обмежують платників податку в реалізації їхніх
прав та обов’язків; чітких критеріїв оцінки діяльності служби та кожної
посадової особи; відповідальність кожної посадової особи за порушення
таких вимог [91].
Безперечно,

теоретичні

доробки

зазначених

науковців

стали

неоціненним внеском для формування теорії інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні і є науково-методологічним
підґрунтям для подальших наукових досліджень проблематики сфери
оподаткування в Україні Разом із тим, додатково зауважимо, що в
контексті оновлених нормативних приписів питання інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні розглянуто лише
в декількох наукових статтях, що, очевидно, не є достатнім. Вказане ще
раз

підтверджує

нагальність

комплексного

теоретичного

освоєння

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
вироблення його загальних властивостей та характеристик.
Отже, здійснений аналіз стану наукової розробки проблематики
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні
свідчить про те, що, не зважаючи на чималу кількість наукових праць, які
так чи інакше зачіпають проблематику

інституційного механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні, пошуки в цьому напрямі не
можна вважати вичерпними. Адже навіть із урахуванням еволюції
наукових поглядів, в кінцевому підсумку на теперішній час є наявними
різні

трактування

понять

«інституційний

механізм»,

«сфера

оподаткування», у зв’язку із чим єдиної точки зору щодо визначення
вказаних правових категорій не вироблено досі. Поза увагою вчених
залишилося і доктринальне обґрунтування інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні. Тому, зважаючи на
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значимість, а також особливу актуальність комплексного підходу щодо
оновлення законодавства України, якого має бути побудовано на
системних законодавчих перетвореннях,

видається,

існує

нагальна

необхідність проведення подальших наукових досліджень, спрямованих
на формування єдиного комплексного бачення інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні.
У цій частині дослідження окреслено теоретико-методологічні
засади

осягнення

проаналізовано

проблематики

наукові

та

дослідження.

практичні

підходи

Виокремлено
до

та

проблематики

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
виділено групи праць за предметно-тематичним критерієм: наукові
дослідження загальнотеоретичного й різногалузевого характеру; науков і
дослідження, які проводилися до моменту прийняття Податкового
кодексу України; наукові праці, яких репрезентовано у контексті норм
Податкового

кодексу

України

та

прийнятих

на

його

виконання

нормативних актів. Зокрема, привертають увагу праці представників
наукових шкіл, передусім О.І. Баїк, О.Р. Баріна, Т.В. Голобородька,
М.П. Кучерявенка,

Т.А. Латковської,

О.О. Мамалуй,

І.Я. Олендера,

І.П. Сімонової, В.І. Теремецького, Н.С. Хатнюк, І.В. Яська та інших, які
створили

ґрунт

для

вирішення

проблематики

дисертаційного

дослідження.
Встановлено, що зважаючи на наукові позиції щодо дослідження
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування у правовій
науці України, визначення його сутності можна охарактеризувати
урегульованістю

нормами

конституційного,

адміністративного,

міжнародного та податкового законодавства.
Акцентовано увагу на тому, що питання інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні частково входили до
предмета багатьох наукових праць, однак пошуки в цьому напрямі не
можна вважати вичерпаними. Разом із тим, застосування системного
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підходу та критичний аналіз наукового доробку вчених, які займалися
розробкою окремих аспектів інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в Україні, дали змогу зробити висновок про
відсутність комплексних робіт, присвячених безпосередньо проблематиці
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
які б у повній мірі враховували положення адміністративно-правової
доктрини та законодавства.

1.2. Методологія

дослідження

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні
Об’єктивно зумовленим, з позиції поглибленого пізнання сутності
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, є
звернення теоретичної думки до методологічних досліджень. Адже
проникнення в таємниці науки передбачає передусім усвідомлення того,
яким закономірностям вона підпорядковується, яким чином досягаються
її результати, якими є перспективи подальшого її удосконалення в
оволодінні

силами

природи,

суспільства,

людським

мисленням

і

діяльністю людей. Наука при цьому не лише являє собою певну
сукупність ідей, теорій, концепцій, але й поповнюється сукупністю
прийомів, методів, засобів наукового мислення, які у своїй системній
єдності становлять методологію [103, с. 8].
Передусім слід вказати, що незважаючи на чималі зусилля з боку
державних органів та органів місцевого самоврядування, на теперішній
час все ще актуальною залишається проблема недосконалості, а подеколи
й суперечливості чинних нормативно-правових актів, що суттєво
сповільнює Україну на шляху її європейської інтеграції. Однією із
нагальних проблем є проблема адаптації саме національного податкового
законодавства до принципів та стандартів ЄС. Видається, у сфері
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оподаткування адаптацію законодавства можна розглядати фактично як
проведення податкової реформи із удосконаленням та гармонізацією
ставок оподаткування та податкової бази, митного оподаткування, а в
більш ширшому розумінні – всієї податкової системи, включаючи
адміністрування. Очевидно, що основною причиною змін у сфері
оподаткування

виступають

протиріччя

між

потребами

збільшення

податкових доходів та необхідністю створення сприятливих умов для
національного підприємництва. Разом із тим, на сучасному етапі розвиток
суспільних

відносин,

які

складаються

у

сфері

оподаткування,

характеризується значною динамічністю та суперечливістю процесів, а
розвиток та ступінь розробки сучасної концепції побудови інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні слід вважати
недостатнім. Своєрідною ж відправною точкою розробки сучасної
концепції

побудови

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування стали суттєві зміни сучасних соціально-економічних
реалій,

що

відбулися

останнім

часом,

пов’язані,

насамперед,

із

відновленням хоча й слабкої, проте позитивної економічної динаміки,
підвищенням добробуту громадян, покращенням сприйняття країни
міжнародною політичною та економічною спільнотою. І хоча Україна
поки що не вийшла на шлях стійкого та стрімкого зростання, не
спромоглася безумовно зміцнити національну економіку та убезпечитися
від кризових проявів, проте, зважаючи на зовнішні та внутрішні виклики,
розвиток країни упродовж останніх років нема підстав оцінювати лише
негативно.

Не

останню

роль

у

позитивних

процесах

соціально -

економічних трансформацій відіграє науково-обґрунтована концепція
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування Україні.
З огляду на вказані обставини, виправданим є аналіз інституційного
механізму

забезпечення

сфери

оподаткування

в

Україні

певними

методами. Вказане дасть змогу виокремити відповідні поняття, принципи
та окреслити перспективи подальших досліджень та практичної реалізації
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ключових

аспектів

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні. Отже, у логічній послідовності постає питання
щодо

того,

з

використанням

яких

завдань

та

методів

сучасної

юриспруденції слід підходити до дослідження наукової думки та
матеріалів законодавства з обраної проблематики?
Так, Ю.М. Оборотов підкреслив, що на теперішній час відбувається
процес утвердження нової парадигми методології юриспруденції як
стійкої дослідної бази, а, відтак, обмеження її сферою філософії права або
загальнотеоретичної юриспруденції не може бути прийнятним. Такий
комплексний (синтетичний) характер методології визначає її існування в
системі

юриспруденції

як

цінності,

що

містить

філософські,

загальнотеоретичні, галузеві та інші складові [176, с. 34]. У визначенні
найбільш прийнятного підходу до розуміння методології своєрідною
відправною точкою слід вважати поняття, вироблені філософією.
Передусім необхідно зазначити, що представниками теоретикосвітоглядної науки, яка за своїм змістом є ядром системи загальних
методів пізнання буття, методологію розуміють як систематичний аналіз
методів, що застосовуються для отримання наукового знання і тих
загальних принципів, якими спрямовується наукове дослідження [362,
с. 496].
В етимологічному розумінні поняття «методологія» означає «вчення
про методи» [32, с. 16]. Метод (від гр. methodos – це шлях дослідження,
теорія, вчення) – прийом, спосіб дії [384, с. 339]. Відтак, метод є
невід’ємним інструментом будь-якої науки, у тому числі юридичної,
незалежно від предмета дослідження. Методи загальної теорії держави і
права визначаються як прийоми і способи пізнання, що їх застосовує
загальна

теорія

держави

і права,

його загальних

і спеціальних

закономірностей виникнення, функціонування і розвитку держави і права
при вивченні відповідного предмета, тобто загальних і спеціальних
закономірностей виникнення, функціонування і розвитку держави і права,
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що розглядаються як цілісні і взаємозумовлені соціальні інститути та
пов’язані з ними суспільні відносини [338, с. 11].
В. Рабінович зазначив, що методологія юридичної науки – це
система підходів, методів і способів наукового дослідження, теоретичні
засади їх використання при вивченні державно-правових явищ. На його
думку, основу методології юридичної науки становлять, зокрема,
філософсько-світоглядні підходи (матеріалістичний або ідеалістичний,
діалектичний або метафізичний, визнання або заперечення об’єктивних
соціальних,
можливості

у тому числі державно-правових, закономірностей та
їх

пізнання,

здобуття

істинних

знань

про

них);

загальнонаукові методи, тобто такі, які використовуються в усіх або у
більшості наук (наприклад, такі методи як структурний, ф ункціональний,
сходження

від

абстрактного

до

конкретного;

формально-логічні

процедури – аналіз, синтез тощо); спеціальні методи, тобто прийнятні для
дослідження предмета якоїсь однієї науки: наприклад, в юриспруденції –
з’ясування

(тлумачення)

юридичних

норм,

спеціальні

прийоми

узагальнення юридичної практики [385, с. 618].
Крім того, існує думка, що методологія юридичної науки – це
зумовлена особливостями правової реальності цілісна та узгоджена
система способів пізнання, яка містить: 1) загальний (філософський)
підхід; 2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи; 4) власні правові
методи [338, с. 33].
За переконанням деяких авторів, будучи формою органічного
поєднання

світоглядної філософської спрямованості з

методичним

інструментарієм, що використовується у певній сфері дослідження,
методологічний підхід уособлює синтез найбільш фундаментальних
характеристик методу науки і є його зовнішнім вираженням [83].
Говорячи про методологію юриспруденції як систему підходів,
методів і принципів наукового вивчення державно-правових явищ,
відзначимо,

що

теоретичне

освоєння

інституційного

механізму
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забезпечення

сфери

оподаткування

в

Україні

ми

здійснювали

і

здійснюватимемо, орієнтуючись на виділення таких найпростіших рівнів
пізнавальної

діяльності:

1) філософсько-світоглядні

підходи;

2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи [337, с. 27].
Первинну векторну роль у нашому дослідженні відіграє системний
підхід – це сукупність загальнонаукових методологічних вимог, в основі
яких лежить розгляд об’єктів як систем. До числа таких вимог
відносяться: а) виявлення залежності кожного елемента від його місця і
функцій у системі, з урахуванням того, що властивості цілого не можна
звести до суми властивостей цих елементів; б) аналіз того, наскільки
поведінка системи є зумовленою як особливостями її окремих елементів,
так і властивостями її структури; в) дослідження механізму взаємодії
системи і середовища; г) вивчення характеру ієрархічності, притаманного
даній

системі;

системи;

д) забезпечення

є) розгляд

системи

всебічного
як

багатоаспектного

динамічної

цілісності,

опису
що

розвивається [184, с. 33]. Вбачається, саме системний підхід і базований
на ньому системно-структурний метод вже дозволив визначити місце
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україн і
забезпеченні існування держави та всього державного механізму,
визначенні рівня життя населення, а також розвитку економічної сфери
України.
Необхідно зазначити, що інколи науковцями вводиться узагальнене
поняття системності, що включає своїми компонентами системний підхід,
системний метод та системну теорію, які відрізняються за своїм змістом
та функціональними призначеннями. У дисертаційній роботі поняття
системного підходу має інтегративне значення, що включає [164, с. 34]:
принцип діяльності, зорієнтований на формування світоглядної позиції
під

час

розгляду

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні; теоретико-методологічний підхід, призначення
якого – надати пояснення та систематизувати феномени правової
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дійсності, визначити серед них місце, яке займає інституційний механізм
забезпечення

сфери

оподаткування,

що

передбачає

виконання

пізнавальної та методологічної функцій.
Дійсно, системний підхід, якого спрямовано на пізнання об’єкта
дослідження,

що

базується

на

сукупності

загальнонаукових

методологічних вимог, заслуговує на особливу увагу.
Разом із тим, системно-структурний метод у зв’язку з методом
аналізу широко застосовано під
досягнень

із

відповідної

обґрунтування

час

тематики,

класифікації

суб’єктів

опрацювання
проведення
публічної

доктринальних

систематизації

та

адміністрації,

які

формують інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування в
Україні, дослідження проблематики специфічних ознак податкових
правовідносин в аспекті сучасного податкового права, а також забезпечив
зважене

опрацювання

функціонування

суб’єктів

стану

правового

публічної

регулювання

адміністрації,

яких

питань
наділено

владними повноваженнями у сфері оподаткування.
В.О. Котюк визнав конкретно-науковими або прикладними такі
методи реформування: структурно-функціональний аналіз (системнофункціональний метод); системний метод; правове моделювання; правове
прогнозування; порівняльне правознавство; статистичні і математичні
прийоми; догматичний метод; історичний і логічний методи; метод
сходження від конкретного до абстрактного; конкретно-соціологічні
методи [121, с. 30–34].
Особливо важливим слід визнати метод системно-структурного
аналізу, за допомогою якого механізм і порядок забезпечення сфери
оподаткування в Україні аналізуються як сукупність її елементів, етапів,
стадій. При цьому з’ясовується, які завдання і функції виконуються
кожним із компонентів предмета дослідження. Зокрема, визначається
роль інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні у цьому процесові. Перспективним виглядає застосування
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структурно-функціонального методу, який за своєю сутністю дозволяє
повніше

дослідити

функціональні

особливості

трансформації

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні ;
з’ясувати

існуючі

підходи

до

цього

питання

та

простежити

функціонально-структурні зв’язки з іншими правовим інститутами;
розглянути існуючі проекти щодо запровадження структурних змін та
проаналізувати
організаційних

їх
і

концептуальні
правових

основ

переваги

та

недоліки

функціонування

щодо

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні.
Окрім ключового, юридичне дослідження може послуговуватися й
додатковими методологічними підходами, які сприяють вирішенню
складних наукових чи прикладних проблем, змінюючи ракурс їх
теоретичного «споглядання».

Варто звернути увагу на

природно-

правовий (юснатуралістичний) підхід до оцінювання юридичних явищ.
Указана методологія виходить із того, що право не дарується державою, а
існує у свідомості людей, норми права формуються в суспільстві та
диктуються потребами людини, а не велінням держави. Вираженням
природного права є невід’ємні, невідчужувані права людини. На них
повинні спиратися норми позитивного права, що дає змогу правам
людини визначати права влади (держави), а не навпаки. Але тільки
проголошення

цих

прав

є

суспільства.

Невідчужувані

недостатнім
права

для

повноцінного

життя

людини

повинні

дійсно

реалізовуватися. Слід вказати, що забезпечення реалізації прав людини
прихильники природно-правових поглядів покладали й покладають на
державу, доводячи, що вона є тим соціально-політичним інститутом, який
покликаний, передусім, охороняти природне право [55, с. 19; 81, с. 174].
Виражається, ілюструється, поширюється та переноситься в юридичну
практику названий вид праворозуміння через принцип верховенства
права, який: називається в ст. 8 Конституції України (хоча в даній статті
розкрито лише деякі його формальні, але не сутнісні сторони); змістовно
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викладений

в

ст. 3

Конституції

України

–

через

утвердження

людиноцентристської ідеології державно-правового буття; вичерпно, як
закритий перелік вимог і правил, не визначений і не може бути
визначений у жодному правовому акті, адже верховенство права
(виступаючи ідеалом справедливості) може вносити свої цінності у все
нові й нові суспільні відносини та пов’язані з ними юридичні
ситуації [366, с. 434–437]. Подальший же розвиток людиноцентризму
може бути спрямований не лише на розміщення людини у «центр»
пріоритетів публічної влади, але й на залучення громадян до вирішення
публічних справ, формування і організаційне забезпечення їх активної
соціальної позиції [80, с. 106].
Слід наголосити на тому, що верховенство права як ключовий
принцип спільних цінностей, на яких базується сучасний цивілізований
світ [107, с. 19], та як невід’ємний елемент системи цінностей,
покладених в основу становлення і розвитку європейського правопорядку
після Другої світової війни [88, с. 51]: по-перше, стало ідейною
передумовою-стимулом налагодження взаємодії між суспільством та
державою; по-друге виступило фундаментальною засадою для визнання
України в якості правової та демократичної держави. Саме тому вивчення
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні
загалом, а також його окремих складових не є можливим без постійного
врахування the rule of law, яке додатково може виступити ще й дієвим та
істинним

засобом

розв’язання

складних

аспектів

публічного

адміністрування у сфері оподаткування. Названі правоглядні засади, з
точки зору методології, виражаються в аксіологічному (ідеологічному)
підході, який спирається на ідеї, цінності і дає можливість з’ясувати
якості

та

властивості праводержавних явищ

і процесів,

здатних

задовольнити потреби окремої особи і певного суспільства, а також ідеї
та спонукання у вигляді норми й ідеалу [313, с. 14].
В процесі дослідження загальних властивостей інституційного
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механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні ми завжди
керуємося надбаннями верховенства права.
Відзначимо, що подивитися на предмет дослідження з усіх боків
вимагає діалектичний підхід. Всебічний погляд на право обумовлює
інтегративно-плюралістичний підхід до його розуміння [29]. При цьому,
С. Денисов

підкреслив

його

відмінність

від

актуального

нині

інтегративно-моністичного підходу, який дає уявлення про право як
суперечливу систему норм, що регулюють найважливіші сторони
людського життя, оскільки до цієї системи належать групи норм, які
тільки частково збігаються за своїм змістом [70, с. 87].
У контексті нашого дослідження, діалектичний метод, базуючись на
визнанні об’єктивності та певної закономірності суспільного розвитку,
дозволяє проаналізувати правові, функціональні та організаційні аспекти
функціонування
оподаткування
взаємовпливові,

інституційного
в

Україні

у

прослідкувати

механізму
його

забезпечення

розвитку,

закономірності

сфери

взаємозв’язку

та

реформування

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
яке спрямовується на узгодження його функціонування з вимогами
європейських і світових стандартів, а також співвіднести аналіз тенденцій
розвитку інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні та суспільних відносин, які складаються у сфері оподаткування,
з’ясувати сутність та значення інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в Україні у процесі формування, розподілу та
використання фондів грошових коштів та сукупності складових, що його
становлять.
П.Є. Недбайло свого часу зазначив, що саме філософсько-правові
засади юридичної науки (зрештою, як і будь-якої іншої суспільної науки)
визначають загальний підхід до мети і спрямування дослідження, д о
відбору досліджуваних фактів і явищ, а також – і це найважливіше – до
інтерпретації результатів дослідження [174, с. 57–59].
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З урахуванням викладеного, стосовно визначення методології
дослідження

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні, вважаємо за належне виходити з можливості
застосування повною мірою діалектичного підходу. Видається, саме
використання загального світоглядного підходу забезпечить філософське
підґрунтя дослідження.
Отже, діалектичний метод виступив основним методологічним
засобом пізнання сутності інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні, спрямовуючи та обумовлюючи результати
наукового пошуку на основі ключових принципів діалектичного пізнання:
історизм, об’єктивність, конкретність, детермінізм, розвиток, протиріччя.
Звичайно, залишаємо осторонь вульгаризовані ідеї матеріалістичної
діалектики щодо вирішального впливу економічного базису на всі
сторони держави і права, щодо обов’язковості «класового навантаження»
в будь-яких політико-правових явищах. Адже очищена від рудиментів
радянського періоду та

гармонійно доповнена

іншими методами,

діалектика (як видається) має зберігати засадничу роль в методології
права. Як слушно зазначає П.М. Рабінович, методологічний плюралізм не
повинен перетворюватися на методологічну сваволю, оскільки таке
перетворення не сприятиме, а перешкоджатиме формуванню знань,
адекватних предмету пізнання. Щоб запобігти такій загрозі, слід
враховувати

такі

загальнометодологічні

постулати,

яких

маємо

дотримуватися: 1) об’єктивна обумовленість методів дослідження його
предметом; 2) необхідність встановлення єдиної істини, вірогідність якої
можна довести і перевірити за посередництвом певного об’єктивного
критерію;

3) неодмінним

показником

прийнятності,

еврестичності

певного дослідницького підходу (методу) має бути його спроможність
сприяти

виявленню,

розкриттю

соціальної

сутності

явищ,

що

вивчаються [297, с. 215–216].
З огляду на вже частково пізнану сутність інституційного механізму
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забезпечення

сфери

оподаткування

застосування

різних

інструментів

в

Україні,

у процесі

а

також

такого

дієвість

пізнання,

до

загальнонаукових методів дослідження, що детермінуються природою
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
додатково (поряд із діалектикою та згадуваним системно-структурним
методом) відносимо:
1) функціональний метод, який виступив методологічною основою
для цільового пізнання «інституційного механізму», з’ясування ролі, яку
він відіграє у сфері оподаткування;
2) метод сходження від абстрактного до конкретного, що розкриває
оптимальну послідовність пошуку загального і специфічного у кожній
частині

предмета

дисертаційної

роботи

шляхом

переходу:

від

властивостей інституційного механізму до властивостей інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування; від мети оподаткування до
мети інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування ; від
методології наукового пізнання до методології наукового пізнання
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування тощо;
3) формально-логічні методи: аналізу і синтезу, індукції і дедукції,
аналогії.
Таким

чином,

серед

загальнонаукових

методів

дослідження,

видається, доцільно застосувати: аналіз та синтез; індукцію та дедукцію;
спостереження та опис; системний та формально-логічний методи тощо.
Для того, щоб розкрити особливості застосування загальнонаукових
методів, слід охарактеризувати кожен із них.
Так, за допомогою аналізу видається за можливе дослідити основні
складові інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні, встановити характер взаємозв’язку між ними, проаналізувати
законодавчі пропозиції у сфері оподаткування, у тому числі, щодо
запровадження вимог європейських та світових стандартів у діяльність
суб’єктів,

яких

наділено

повноваженнями

щодо

забезпечення
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управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні. Це дозволяє
встановити наявність зв’язків різних елементів механізму забезпечення
сфери оподаткування, а також зв’язків із зовнішнім середовищем,
допомагає урізноманітнити підходи до вирішення пов’язаних із цим
проблем.
За допомогою синтезу здійснюється узагальнення даних, отриманих
у результаті аналізу різноманітних досліджуваних правових явищ.
Синтезуючи аналітичні дані щодо функціонування окремих елементів
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
маємо змогу одержати уявлення про перспективи та шляхи подальшого
розвитку національного інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування

в

європейському

напрямі,

а

також

сформулювати

пропозиції щодо вдосконалення інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів в Україні.
У процесі дослідження за допомогою індукції з’ясовано окремі
сторони та властивості предмета наукового пізнання, на основі яких
здійснюється узагальнення різного рівня. Виокремивши певні проблемні
аспекти трансформації інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні в умовах євроінтеграції, можна сформулювати
комплексний підхід до його удосконалення.
Метод сходження від абстрактного до конкретного став засобом
організації оптимальної послідовності пошуку загального й специфічного
в кожній частині предмета дисертаційної роботи. Саме за поступовим
виокремленням окремих аспектів інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в Україні з’являється можливість надати їм наукову
оцінку.
Неабияке значення мають такі методи як спостереження та опис.
Застосування

методу

спостереження

(безпосереднього

чи

опосередкованого) дозволяє отримати знання про зовнішні сторони
об’єкта пізнання та його суттєві властивості [189, с. 34]. Видається,
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спостерігаючи за процесами трансформації врегульованих нормами
адміністративного та податкового права суспільних відносин, пов’язаних
зі сферою оподаткування та інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в умовах євроінтеграції, можна дійти висновку
щодо ступеня їх послідовності та ефективності, а також щодо дієвості
застосування різних методів у ході реформування та доцільності
перегляду окремих із них. Метод опису застосовується для фіксування
результатів спостереження. Так, використання методу опису сприяло
фіксуванню

результатів

дослідження

тенденцій

трансформації

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в умовах
євроінтеграції.
Формально-логічним методом наукового пізнання є й аналогія, за
допомогою якої досягається знання про предмети і явища на підставі
того, що вони мають подібність із іншими. Ступінь імовірності
(вірогідності) умовиводів по аналогії залежить від кількості східних ознак
у порівнюваних явищ (чим їх більше, тим більшу ймовірність має
висновок).

Аналогією

(греч.

analogia

–

відповідність,

подібність)

називається такий умовивід, коли з подібності деяких ознак двох або
декількох предметів, явищ дійсності, які в цілому різні, робиться
висновок про подібність інших ознак цих предметів, явищ [108, с. 60–61].
У процесі дослідження визначено, що сфера оподаткування,
податкова

система

та

система

оподаткування

не

є

тотожними

категоріями, однак мають онтологічну спільність.
В процесі дослідження інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування знаходять широке застосування і спеціальноправові методи:
1). Формально-догматичний

(догматичний,

юридико-технічний)

метод – традиційно вживаний для вивчення «догми» права, його
внутрішньої та зовнішньої форми. Аналіз джерел права, фо рмальної
визначеності права, порядку систематизації нормативного матеріалу,
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правил юридичної техніки є проявом цього методу [313, с. 19].
Відзначимо, що суть формально-логічного (догматичного) методу
полягає

у

тому,

що

в

окремих

випадках,

особливо

з

позиції

позитивістського підходу, досить часто норму права або принципи права
розуміють як догму, яка є обов’язковою до виконання, незалежно від
причин, умов та обставин [52, с. 32]. Термін «догма права» (від грец. –
думка, вчення) – положення правового характеру, що приймається без
доказів, на віру. Вона залишає поза увагою питання про сутність та
походження права, закономірності його розвитку, взаємовідносини права
з іншими явищами суспільного життя, обмежуючи завдання науки описом
та узагальненням матеріалу, що міститься у позитивному (чинному)
праві: юридичними дефініціями, формальним аналізом юридичних понять
і класифікацією норм [386, с. 231]. Відтак, деякі принципи та норми
можна розглядати як правові догмати, які є певною соціальною цінністю,
проте не можуть застосовуватися однаково, без урахування різниці між
окремими суспільними явищами.
Саме вказаний метод дозволив проаналізувати норми чинного
законодавства, що закріплюють правові механізми забезпечення сфери
оподаткування, регламентують статус суб’єктів публічної адміністрації як
елементів інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні,

закріплюють

податкових

компетенцію

правовідносинах,

відповідальності

суб’єктів

уповноважених

визначають
публічної

умови

адміністрації

суб’єктів

притягнення
як

у
до

елементів

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
вирішити

окремі

проблемні

аспекти

щодо

подолання

наслідків,

спричинених порушеннями положень чинного податкового законодавства
України, сприяючи встановленню прикладних меж запобігання вказаним
порушенням, змістового та суб’єктного обсягу такого запобігання,
вирішити окремі проблеми щодо співвідношення сфери оподаткування із
податковою

системою

та

сфери

оподаткування

із

системою
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оподаткування. Видається, формально-догматичний метод забезпечує
логічну стрункість і несуперечність викладу правових норм (або сприяє
виявленню відповідних суперечностей та розробці пропозицій щодо
більш зваженого викладення цих норм), відповідаючи за узгоджене
визначення юридичних понять, проведення чіткого опису правових явищ,
їх класифікацію та систематизацію.
У працях Г. Кельзена розкрито питання застосування формальноюридичного методу, коли право досліджується без урахування зв’язків з
іншими соціальними інститутами, оскільки предметом дослідження є
право у «чистому вигляді», що зумовлює «звільнення правознавства від
усіх сторонніх елементів, що і є основним принципом його методу» [101,
с. 11]. Разом із тим, застосування вказаного методу дало змогу з’ясувати,
що з формально-юридичної позиції сфера оподаткування, податкова
система та система оподаткування не є тотожними категоріями, при
цьому

сфера

оподаткування

охоплює

суспільні

відносини,

які

реалізуються в ході реалізаційних елементів податкової системи та
системи оподаткування.
2). Порівняльно-правовий метод – завдяки якому встановлюється
спільне

та

відмінне

на

різних етапах

становлення

та

розвитку

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування незалежної
України. Звертаючись до історії наукової думки, порівнюючи тенденції
правової регламентації, здійснено спробу надати відповідь на досить
незрозумілі та суперечливі у той чи інший період питання.
Крім того, здійснення ефективних правових реформ, у тому числі
трансформаційних перетворень сфери оподаткування, є неможливим без
ознайомлення з відповідним законодавством зарубіжних країн. Із цього
приводу М.С. Кельман справедливо зазначив, що розвиток теорії права в
одній країні поза контекстом всесвітньої історії та досягнень правової
думки інших країн призводить до вузького та обмеженого підходу у
визначенні проблем права [102, с. 25]. У цьому аспекті слід вказати, що
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зважаючи на прагненням національного законодавця запровадити нові
підходи щодо функціонування ефективного та дієвого інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, застосування
методу порівняльно-правового аналізу у процесі дослідження відіграє
особливу роль.
Як зазначили У. Батлер та Ю. Шемшученко, метод порівняльного
правознавства можна використовувати для вивчення правових систем
різних держав шляхом зіставлення однойменних і схожих за змістом
правових норм, інститутів, принципів тощо та практики їх застосування.
Він є наріжним каменем розвитку універсальної правової науки та
застосовується у тісному зв’язку з іншими методами (історичним,
аналітичним

тощо)

як

на

рівні

мікропорівняння

(дослідження

національних правових систем), так і макропорівняння (дослідження
«сімей правових систем») [387, с. 666–667].
У різних наукових джерелах виокремлюють порівняльно-правовий
(полягає безпосередньо у порівнянні понять, явищ і процесів у межах
одного (сучасного) історичного зрізу або чітко окресленої теоретичної
моделі), а також порівняльно-історичний (використовується під час
дослідження у контексті історичної ретроспективи) методи [50, с. 6].
Порівняльно-правовий

метод

може

застосовуватися

двома

способами. Перший передбачає дослідження зумовленості відповідних
правових

систем

зовнішніми

суспільними

чинниками

(тобто

досліджується, чому певні суспільні умови створили саме таку правову
систему і як ця система сприяла формуванню саме такого суспільства).
Другий спосіб застосування порівняльно-правового методу дозволяє
встановити та порівняти зміст і склад норм, які є

елементами

порівнюваних систем [210, с. 12]. Втілення такого методу розмежування у
практику видається теоретично обґрунтованим і, безсумнівно, сприяє
всебічному з’ясуванню специфіки світових моделей інституційного
механізму

забезпечення

сфери

оподаткування,

яка

є

зумовленою
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особливостями

історичного

розвитку

та

національних

систем

державотворення, а також пріоритетами економічної політики.
Відтак, обидва зазначені способи дозволять достатньо повно
з’ясувати,

що

забезпечення
своєрідності

розбудова
сфери

національних

оподаткування

національних

систем

інституційних

здійснюється

з

державотворення.

механізмів
урахуванням

Водночас,

це

жодним чином не впливає на ефективність їх функціонування. Крім того,
застосування порівняльно-правового методу дозволяє виявити ефективно
функціонуючі елементи інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування та запозичити ті з них, які є прийнятними у межах
національної моделі

інституційного механізму забезпечення сфери

оподаткування.
Таким

чином,

порівняльно-правовий

метод

основується

на

дослідженні значної кількості аналогічних сегментів правової реальності
та їх порівнянні. Він може бути двох видів – синхронічним (синхронним),
і діахронічним (порівняльно-історичним). Також, залежно від предмета
порівняння

(його

рівня

та

обсягу),

виділяють

макро-

та

мікропорівняльний метод, а залежно від спрямованості – внутрішнє та
зовнішнє порівняння. За допомогою порівняльно-правового методу
пізнання інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні

природно

здійснювати

шляхом

проведення

переважно

внутрішнього (на мікрорівні) синхронного порівняння та зовнішнього (н а
мікрорівні)

синхронного

порівняння.

Перше

обумовлюється

поліінститутністю інституційного механізму, що дозволяє: виявляти
більш

універсальні

удосконалення

його

властивості;

інституційного

знаходити

механізму

простір

забезпечення

для
сфери

оподаткування в Україні, виходячи із надбань всіх галузей України.
Друге

обумовлюється

перспективністю

загальною

вивчення

пізнавальною

зарубіжних

та

правових

нормативних) досягнень; адже, як зазначає

реформаційною
(і

наукових,

і

М. Ансель, реалізація
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передового іноземного досвіду тим більше важлива, що відкриває перед
юристом нові горизонти, дозволяє йому краще пізнати право своєї країни,
адже

специфічні

риси

рідного

законодавства

особливо

чітко

вимальовуються у порівнянні з іншими державами та системами. Саме
таке порівняння спроможне озброїти юриста ідеями й аргументами, які
неможливо отримати навіть при дуже хорошій обізнаності у власному
праві [23, с. 38].
Звичайно, в дещо меншому обсязі, допускаємо проведення й інших
порівнянь: внутрішніх діахронних (для визначення міри оновленості
приписів

щодо

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні, зовнішніх на макрорівні (у процесі пошуку
передумов розрізненості підходів до розуміння інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні та інших країнах) тощо.
Також порівняльно-правовий метод використано для визначення
напрямів

удосконалення

забезпечення
тенденцій

правових

засад

сфери оподаткування

розвитку

інституційного

інституційного

в Україні,
механізму

механізму

вивчення

сучасних

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні, а також для обґрунтування перспектив
модернізації

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні на шляху до європейського співтовариства та
наповнення його оновленим змістом.
Слід згадати, що методологія сучасної юриспруденції в чільній
своїй частині відступає від безумовного превалювання діалектики та
формальної логіки (з їх раціональністю, детермінізмом), все більше
визнаючи та використовуючи у пізнанні випадковість, ірраціоналізм,
креативність, плюралізм.
З огляду на предмет нашого наукового пізнання, який все-таки є
більш

прив’язаним

правозастосування,

до

нормативного

названі

прояви

матеріалу

і

прикладного

постнекласичної

методології

юриспруденції природно не можуть отримати широкого втілення у
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дослідженні. Водночас, повне їх виключення теж буде помилковим, адже
певні теоретичні припущення (щодо впливу інституційного механізму
забезпечення

сфери

оподаткування

на

інтенсифікацію

змін,

які

відбуваються у всіх сферах суспільного життя, щодо якісного впливу
суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено повноваженнями у сфері
оподаткування,

та

функціонування

яких

є

змістовним

елементом

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні на
сферу

оподаткування,

щодо

співвідношення

понять

«сфера

оподаткування», «податкова система» та «система оподаткування»)
спочатку висувалися на чуттєво-ірраціональному рівні і лише потім
знаходили (або не знаходили) логічного обґрунтування. Отже, пошук
можливих варіантів, генерування ідей (і припущень), що підлягатимуть
подальшому

раціональному

дисертаційному

проекті

пізнанню,

може

все-таки

відбуватися

і

в

(обмежено)

даному

на

основі

методології некласичної та постнекласичної науки.
Крім

того,

для

пізнання

предмета

дослідження

застосовано

історико-правовий, статистичний методи. Так, історико-правовий метод
дозволяє виокремити передумови виникнення досліджуваного явища,
визначити тенденції та перспективи його розвитку [333, с. 21].
Застосування

герменевтичного

методу

сприяє

поглибленому

вивченню окремих правових понять та дає змогу тлумачити текст
правової норми на підставі внутрішнього розуміння, мовного аналізу і
порівняння наукових позицій із цього питання.
Для змістовного дослідження проблем формування інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні в умовах
євроінтеграції використано історико-правовий метод, який дозволив
з’ясувати

ґенезу

формування

та

важливих
розвиток

для

дослідження

національного

понять,

інституційного

виникнення,
механізму

забезпечення сфери оподаткування. Застосування цього методу дозволило
проаналізувати розвиток правової думки та законодавства з питань
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формування цілісної національної моделі інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування, що сприяє виявленню внутрішніх та
зовнішніх зв’язків, закономірностей та суперечностей. Разом із тим,
застосування зазначеного методу спрямовано не просто на опис, а
покликано звернути увагу на той факт, що цілісна національна модель
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування є однією з
первинних, базових засад становлення України як демократичної,
соціальної та правової держави. Водночас реформування, якого було
здійснено впродовж 2012–2019 рр., призвело до виникнення чималої
кількості правових колізій у процесі їх практичної реалізації. У зв’язку з
наведеним на теперішній час необхідним є структуроване й системне
реформування національного інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування.
Метод правового моделювання пов’язаний зі створенням моделі
державного органу, закону чи інших державно-правових явищ [121,
с. 30]. Застосування цього методу значно розширює можливості пізнання
предмета дослідження. У результаті застосування методу правового
моделювання
подальшого

стало

можливим

розвитку

інституційного

окреслення

національної

механізму

перспектив

ефективно

забезпечення

сфери

та

шляхів

спроможної

моделі

оподаткування

в

європейському напрямі, а також формулювання пропозицій щодо
вдосконалення

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів в Україні.
Видається,

лібертарний

метод,

який

полягає

у

пізнанні

та

моделюванні дійсності з позицій права та досягнення «рівності» між
державно-правовими
досліджуються,

є

інститутами,
конструктивнішим

процесами,
та

явищами,

ефективнішим

в

які

аспекті

дослідження правової дійсності, дозволяє враховувати реалії середовища
та різні аспекти державно-правових реалій (що є передумовою належного
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бачення

діалектичної

єдності

та

взаємовпливу

права,

економіки,

політики, моралі й інших аспектів життєдіяльності суспільства) [50, с. 5].
Сподіваємося, застосований в процесі дослідження методологічний
інструментарій дасть змогу всебічно здійснити пізнання предмета
дослідження
переваг

та

завдяки

з’ясуванню

недоліків

історико-теоретичних

трансформації

передумов,

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів в
Україні, а також окреслити перспективи його удосконалення в сучасних
умовах.
Таким чином, у даному підрозділі висвітлено сучасні методологічні
підходи до з’ясування сутності та змісту інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні, використовувані вченими у
вітчизняній юридичній науці для його пізнання. Наголошено, що
методологія містить у собі шляхи пізнання, сукупність діалектично
обумовлених та взаємозалежних прийомів, способів та методів, що
використовуються для пояснення та вирішення проблем, які виникають у
сферах людської життєдіяльності. З огляду на те, що методологія науки
податкового права не є відокремленою відносно загальнонаукової
методології та є різновидом останньої, для неї є характерними всі
загальні закономірності загальнонаукової методології. Акцентовано увагу
на тому, що методологія юриспруденції постійно розвивається та
вдосконалюється, що позитивним чином впливає на інтенсифікацію змін,
які відбуваються не тільки у податковому законодавстві України та науці
податкового права, а й змін, які відбуваються у всіх сферах суспільного
життя.
Визначено,

що

методи,

за

допомогою

яких

досліджено

інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні,
доцільно

поділити

на

декілька

груп:

1) загальнонаукові

методи;

2) спеціально наукові (спеціальні) методи та 3) галузеві методи. При
цьому, важливим у дослідженні інституційного механізму забезпечення
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сфери оподаткування в Україні є комплексне використання вказаних
методів.

1.3. Сутнісно-якісна характеристика сфери оподаткування
Передусім необхідно вказати, що сфера оподаткування є однією із
підсистем публічного адміністрування [378, с. 133], в межах якої держава
реалізує функцію зі справляння податків для вчасного наповнення
дохідної частини державного бюджету [205]. За вказаних умов податок є
інструментом, якого використано для забезпечення взаємодії держави та
суспільства,
інформаційної

виконання
функції,

фіскальної,
значення

та

регулюючої,
змістове

стимулюючої,

наповнення

якого

трансформується під впливом зміни сучасних соціально-економічних
реалій [31, с. 15, с. 18].
Констатуємо: чіткого та зрозумілого розмежування понять «сфера
оподаткування», «податкова система» та «система оподаткування» у
правовій науці досі не здійснено. Натомість, ми прагнули б слідувати ідеї
максимальної диференціації понять, підтримуючи позицію про те, що з
формально-юридичної точки зору сфера оподаткування, податкова
система та система оподаткування не є тотожними категоріями, хоча і
мають деяку онтологічну спільність. При цьому, синтезувавши стійкі
наукові

доробки

зазначимо: досить

вітчизняних
тривалий

і
час

зарубіжних
більшість

вчених-правознавців,
учених ототожнювали

податкову систему з порівняно близькою юридичною категорією, такою
як система оподаткування, яка визначалася як сукупність податків та
інших обов’язкових платежів податкового характеру. Тут слід вказати,
що «система» (від грец. «systema» – утворення) – це сукупність
елементів, певним чином пов’язаних між собою, які формують деяку
цілісність. Як систему можна розглядати будь-який об’єкт дійсності за
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умови, що він являє собою відносно цілісну множину елементів [123,
с. 304].
На думку Г.П. Ляшенка, податкова система – це об’єктивна
реальність, яка є складною, багаторівневою структурою, до якої входять:
податкові відносини між податковими органами і платниками податків,
закони і нормативно-правові акти, що регулюють ці відносини; конкретні
форми оподаткування; установи, які здійснюють справляння податків і
контроль за їх сплатою [151, с. 245].
В.М. Брижко вважає, що податкова система – уся сукупність
податків, зборів, мит та інших платежів, що стягуються у встановленому
порядку державними органами із платників податків (юридичних і
фізичних осіб) на території країни [47, с. 149].
Разом із тим, на переконання авторів навчального посібника
«Адміністративне право України», податкова система – це: 1) сукупність
податків, зборів та інших платежів, що справляються на території
України у визначеному законом порядку; 2) принципи, форми і методи їх
встановлення, зміни або відміни; 3) заходи, спрямовані на забезпечення їх
сплати, організацію контролю та визначення суб’єктів, уповноважених
здійснювати фіскальні функції, а також відповідальність за порушення
податкового законодавства [383, с. 235].
Також в юридичній літературі обґрунтовано панують погляди щодо
трактування поняття «податкова система» як сукупності встановлених у
країні

податків,

зборів

та

обов’язкових

платежів,

які

є

взаємопов’язаними, органічно доповнюють один одного та мають різну
цілеспрямованість [179, с. 10; 183, с. 241]. Податкова система, з одного
боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним
знаряддям реалізації державної економічної політики [179, с. 10].
На думку ж М.В. Карасьової, податкова система – це взаємозалежна
сукупність всіх існуючих у державі суспільних відносин, що складаються
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у

сфері

оподатковування

і

мають

економічний,

політичний,

організаційний і правовий характер [363, с. 324].
В інших джерелах існують такі підходи до розуміння терміна
«податкова система»: 1) сукупність всіх податків, що справляються у
встановленому порядку [126, с. 533]; 2) сукупність податків, зборів,
інших платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів,
платників податків та органів, що здійснюють контроль за правильністю
обчислення, повнотою і своєчасністю сплати їх у встановленому законом
порядку [58, с. 8]; 3) створені на історично зумовлених інституціональних
засадах, теоретично обґрунтовані та закріплені в конституційно -правових
нормах

комбінації

податків,

сукупність

правил

їх

установлення,

скасування та сплати, способів контролю процесів оподаткування, видів
відповідальності за податкові правопорушення [22, с. 38]; 4) податкова
система охоплює правові основи оподаткування, виконавчо-контролюючі
органи, порядок розроблення та законодавчого закріплення формальних
правил оподаткування, неформальні правила оподаткування [178, с. 25].
Показово, що до прийняття Податкового кодексу України в науці
податкову систему України переважно подавали у вигляді трьох основних
підсистем: оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб,
зборів у державні цільові фонди [185, с. 47]. «Підсумковий стрибок» на
шляху закріплення складових елементів податкової системи України
наша держава здійснила з прийняттям чинного Податкового кодексу
України, відповідно до положень п. 6.3 ст. 6 якого податкову систему
України становить сукупність загальнодержавних та місцевих податків та
зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом України
порядку [209].
Вбачається, аналізуючи положення Податкового кодексу України,
слід звернути увагу на те, що на теперішній час складовими елементами
податкової системи України визначено окремі обов’язкові платежі, що
поділяються на: загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і
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збори.

При

цьому,

всі

елементи

податкової

системи

України

встановлюються Верховною Радою України.
Видається, у цьому аспекті слід погодитись із думкою О.В. Пабата,
який вказує, що у своїй сукупності всі елементи податкової системи
повинні бути взаємопов’язаними, органічно доповнювати один одного, не
суперечити один одному та системі загалом для того, щоб не тільки
забезпечувати гарантоване і стабільне надходження доходів до бюджетів,
а й забезпечувати державі можливість впливу на певні напрямки
соціально-економічного розвитку суспільства. Між тим, мова може йти
про податкову систему, а не про сукупність податків, лише тоді, коли між
окремими елементами (податками) формуються організаційно-правові
зв’язки, що характеризуються сумісністю, взаємною узгодженістю,
відповідністю. Ефективна ж податкова система повинна бути динамічною
та будуватися завдяки вмілому комбінуванню податків [185, с. 48–49].
Подібний підхід спостерігається і в судженнях О.П. Орлюка, який вказує,
що окремі елементи утворюють податкову систему лише тоді, коли між
ними

формуються

зв’язки

сумісності,

взаємоузгодженості

та

відповідності [183, с. 239].
Однак навіть після нормативного закріплення поняття «податкова
система»,

деякі

з

авторів

вказують,

що

податкова

система

є

взаємопов’язаною сукупністю діючих у конкретний момент у конкретній
державі суттєвих умов оподаткування, а її складовими елементами є:
система всіх податкових платежів; система принципів оподаткування;
система податкового законодавства; правовий механізм податку; система
податкових органів, їх права, обов’язки, відповідальність; порядок,
форми й методи встановлення, зміни та скасування податків; закріплення
правового механізму податку за кожним податковим платежем; форми й
методи податкового

контролю; права,

обов’язки,

відповідальність,

способи захисту прав і законних інтересів платників податків та інших
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учасників податкових правовідносин тощо (широке розуміння поняття
«податкова система») [150].
І в цьому аспекті окремо варто звернути увагу на такий складовий
елемент податкової системи як податковий контроль, який, як видається,
є самостійним напрямком державного фінансового контролю, має свою
мету, завдання, об’єкти, суб’єкти, види та інструментарій здійснення.
Слід вказати, що головною метою податкового контролю в Україні є
постійне наповнення дохідної частини державного бюджету, а його
предметом

–

перевірка

повноти

формування

бази

оподаткування

діяльності суб’єктів господарювання податками та зборами і своєчасності
їх перерахування до бюджету та державних цільових фондів.
Говорячи ж про нормативне закріплення поняття «податковий
контроль», то його трактування наведено у ст. 61 Податкового кодексу
України, відповідно до положень якої податковий контроль – це система
заходів, що вживаються контролюючими органами та координуються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну фінансову політику, з метою контролю правильності
нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також
дотримання

законодавства

проведення

розрахункових

з

питань
та

регулювання

касових

операцій,

обігу

готівки,

патентування,

ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на контролюючі органи [209].
Однак, видається, таке визначення поняття «податковий контроль»
не до кінця розкриває його суть. Більш доцільним вбачається бачення
податкового контролю як самостійного виду державного фінансового
контролю, якого спрямовано на забезпечення додержання податкового та
іншого законодавства платниками податків, виявлення, ліквідацію та
попередження податкових правопорушень.
Синтезувавши стійкі наукові розробки щодо основних ознак
податкового контролю, серед них видається доцільним виокремлювати
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такі: 1) перевірка повноти та своєчасності сплати податків та зборів до
бюджету та державних цільових фондів; 2) контроль правильності
визначення бази оподаткування; 3) перевірка правомірності застосування
податкових пільг за податками та зборами; 4) контроль за своєчасність
подання до уповноважених органів Державної податкової служби України
податкової звітності за податками та зборами; 5) аналіз податкових
надходжень; 6) виявлення, усунення та попередження порушень чинного
законодавства.
Не можна залишити поза увагою і те, що при здійсненні
податкового контролю важливо виділити його об’єкти та суб’єкти. Так,
об’єктом податкового контролю виступає діяльність платників податків –
юридичних та фізичних осіб, які пройшли реєстрацію в органах
Державної податкової служби України, податкові агенти та представники
платника податку.
Поряд із цим, говорячи про суб’єктів податкового контролю,
відзначимо,

що

податковий

контроль

здійснюється

органами,

зазначеними у ст. 41 Податкового кодексу України, в межах їх
повноважень, встановлених Податковим кодексом України. При цьому,
органи

Служби

безпеки

України,

Національної

поліції

України,

податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не
можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що
здійснюються

контролюючими

органами,

та

проводити

перевірки

суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування [209,
п.п. 61.2–61.3 ст. 61].
Таким чином, суб’єктами податкового контролю є контролюючі
органи: 1) органи Державної податкової служби України – щодо
дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків,
визначених пп. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу України),
законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання
іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладен о на
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Державну податкову службу України чи її територіальні органи;
2) органи Державної митної служби України – щодо дотримання
законодавства з питань митної справи та оподаткування митом, акцизним
податком, податком на додану вартість, іншими податками та зборами,
які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства
справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну
територію України або територію вільної митної зони або вивезенням
(пересиланням) товарів з митної території України або території вільної
митної зони [209, пп. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41, ст. 61].
Слід вказати, що способи здійснення податкового контролю
визначаються ст. 62 Податкового кодексу України. Так, податковий
контроль здійснюється шляхом: ведення обліку платників податків;
інформаційно-аналітичного

забезпечення

діяльності

контролюючих

органів; перевірок та звірок відповідно до вимог Податкового кодексу
України, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку,
встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу
правовідносин; моніторингу контрольованих операцій та опитування
посадових, уповноважених осіб та/або працівників платника податків
відповідно до ст. 39 Податкового кодексу України [209].
Видається, ефективне виконання податкового контролю передбачає
реалізацію та поєднання усіх шляхів його здійснення. Поряд із цим, на
практиці визначальне місце займають податкові перевірки, адже саме цей
спосіб податкового контролю є найбільш ефективним, забезпечує
безпосередній контроль та повноту і правильність обчислення податків і
зборів,

якого

може

бути

реалізовано

тільки

шляхом

порівняння

податкової звітності, яку подають платники податків, з фактичними
даними щодо об’єкта і бази оподаткування, яких відображено у
податковому обліку.
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Таким чином, податковий контроль є самостійним напрямком
державного фінансово-економічного контролю, що має чітко визначену
мету, предмет, завдання, об’єкт, суб’єкт і реалізується шляхом ведення
обліку платників податків, інформаційно-аналітичного забезпечення,
перевірок та експертиз. Основним призначенням податкового контролю є
контроль за дотриманням норм податкового законодавства щодо сплати
податків.
Думається, попри те, що на теперішній час в Україні вже було
зроблено вагомі кроки в напрямі розвитку України як сильної, могутньої,
демократичної держави, утвердження України як впливової європейської
держави, розвитку громадянського суспільства, на теперішній час досі
залишаються невирішеними чимало базових питань, у тому числі, й
питання

переорієнтації

чинної

податкової

системи

в

напрямку

гармонізації [388; 389], а стан справ, що склався у сфері податків і
податкової політики, на жаль, суперечить принципам ефективної роботи
й управління складними системами, до яких належить і податкова
система. І в цьому аспекті слід вказати, що представники правової науки,
використовуючи світовий досвід адміністрування податків, де перевага
віддається добровільній їх сплаті, пропонують комплекс заходів, які, на їх
думку, сприятимуть не тільки розв’язанню проблеми гармонізації
відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників
податків, а й встановленню між ними партнерських засад діяльності. До
найбільш значущих та прийнятних належать такі: 1) активізація роботи
контролюючих органів у сфері оподаткування в напрямку формування у
вітчизняних платників податків податкової свідомості та податкової
культури, що передбачатимуть добровільну сплату податків та інших
обов’язкових

платежів;

2) завчасне

та

обов’язкове

інформування

громадськості про майбутні зміни податкового законодавства (видається,
таке інформування повинно передбачати участь державних засобів
масової інформації як загальнодержавного, так і регіонального та
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місцевого рівнів); 3) вдосконалення механізмів та методів здійснення
податкового

контролю

з

метою

зменшення

перевірок

суб’єктів

господарювання та підвищення їх якості.
Повертаючись же до попередньої дилеми щодо визначення терміна
«податкова система», слід вказати, що автори навчального посібника
«Податкова система України: тренінг-курс» (за заг. ред. О.М. Тимченко)
під податковою системою розуміють сукупність законодавчо закріплених
у державі податків, зборів і платежів, процедур їх встановлення, зміни чи
скасування;

дій,

що

забезпечують

їхню

сплату,

контроль

і

відповідальність за порушення податкового законодавства. Наведене
визначення ґрунтується на тому, що податкова система є складною
багаторівневою структурою, а її елементами є податки, збори та інші
обов’язкові платежі. При цьому, за економічним змістом податки
відображають відносини між платниками та державою щодо вилучення
частини створеного ВВП з метою формування централізованого фонду
держави, необхідного для виконання покладених на неї функцій. За
формою прояву податки – це обов’язкові платежі юридичних та фізичних
осіб до бюджету. З огляду на сказане, податкова система в абстрактнотеоретичному аспекті – це сукупність відносин між платниками та
державою, а на рівні безпосереднього сприйняття форм реалізації
зазначених відносин – сукупність взаємопов’язаних, взаємоузгоджених
податків, зборів та інших обов’язкових платежів, побудована на
визначених принципах. Разом із тим, існує організаційно-управлінський
рівень податкової системи. Вся діяльність щодо збору і сплати податків
спирається на систему нормативних актів. Тому податкову систему
можна також розглядати як систему податкового законодавства [207,
с. 17, с. 19].
Автори словника фінансово-правових термінів відстоюються думку
про те, що податкова система містить у собі ряд складних процесуальних
відносин,

яких

пов’язано

зі

встановленням,

введенням,

зміною,
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скасуванням,

податків,

зборів

та

інших

обов’язкових

платежів;

невід’ємною складовою податкової системи держави є організація
забезпечення сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
Крім того, вказують, що термін «податкова система» є поняттям ширшим,
ніж «система оподаткування» [318, с. 366].
Існує також думка, що податкова система є сукупністю податків,
зборів, інших платежів та внесків до бюджету і державних цільових
фондів, платників податків та органів, що здійснюють контроль за
правильністю

обчислення,

повнотою

і

вчасністю

сплати

їх

у

встановленому законом порядку [316].
Деякі науковці висловлюють думку щодо того, що сукупність
податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних
цільових фондів, що справляються у встановленому законами України
порядку, становить систему оподаткування. Зазначимо, що в такому разі
поняття

податкової

системи

ототожнюється

з

поняттям

системи

оподаткування, а податкова система розглядається як сукупність податків
та інших обов’язкових платежів податкового характеру (розуміння
податкової системи у вузькому значенні). З іншого боку, податкова
система містить у собі низку процесуальних відносин щодо встановлення,
зміни та скасування податків, інших податкових платежів, забезпечення
їхньої сплати, організації контролю й застосування відповідальності за
порушення податкового законодавства. Отже, у широкому значенні під
податковою системою розглядають взаємопов’язану сукупність чинних у
конкретний момент у конкретній державі суттєвих умов оподаткування. У
такому

випадку

Т.В. Молчанова

елементами

податкової

системи

визначає: 1) систему всіх податкових платежів; 2) систему принципів
оподаткування;

3) систему

податкового

законодавства;

4) правовий

механізм податку; 5) систему податкових органів, їх права, обов’язки,
відповідальність; 6) порядок, форми й методи встановлення, зміни та
скасування податків; 7) закріплення правового механізму податку по
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кожному

податковому

платежу;

8) форми

й

методи

податкового

контролю; 9) права, обов’язки, відповідальність, способи захисту прав і
законних інтересів платників податків та інших учасників податкових
правовідносин тощо. Таким чином, поняття податкової системи в
широкому розумінні не є тотожним поняттю системи податків. Перше з
них визнається ширшим і включає в себе, окрім системи податків, ще й
низку як політико-правових, так і економічних елементів [167].
Разом із тим, визначення поняття «система оподаткування» у
чинному податковому законодавстві є відсутнім, однак аналізуючи
положення

ст. 291

Податкового кодексу України,

можна

зробити

висновок про те, що система оподаткування є певним механізмом
справляння загальнодержавних і місцевих податків і зборів та інших
обов’язкових платежів [209].
Цілком підтримуємо бачення О.Р. Баріна, який слушно зауважує, що
поняття «податкова система» і «система оподаткування» тотожними не є.
Відповідно, податкова система являє собою сукупність податків, зборів,
інших платежів, яких законодавчо закріплено у конкретній державі, а
система оподаткування є сукупністю принципів, форм

і методів

встановлення податків, зборів та інших платежів, їх зміни або скасування,
особливостей сплати, контролю та відповідальності за порушення
податкового законодавства [31, с. 15, с. 18].
Показово, що прийняття Податкового кодексу України стало
шляхом до ефективності системи оподаткування України, яка стала
продуктом діяльності держави та її важливим атрибутом. Адже кожна
держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду
інших країн, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності
вирішення конкретних економічних і соціальних завдань, власних
національних особливостей. Разом із тим, аналіз сучасної системи
оподаткування в Україні, її становлення та розвитку дає змогу зробити
висновок про недоліки, які є їй притаманними: 1) нестабільність
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податкової системи (зміни щодо окремих податків негативно впливають
на розвиток діяльності суб’єктів господарювання, не дають можливості
підприємствам нормально функціонувати, впроваджувати нові технології
та випускати конкурентноспроможну продукцію); 2) громіздкість та
заплутаність правового середовища; 3) наявність колізій в податковому
законодавстві (а без вирішення вказаної проблеми податкова реформа не
може бути успішною, навіть якщо її інші аспекти будуть вдалими).
Натомість, поняття «сфера оподаткування» змістовно відображає
сферу життя суспільства, якої пов’язано зі сплатою зборів, податків та
інших обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів. Таким
чином, доцільно припустити, що сфера оподаткування охоплює суспільні
відносини, які реалізуються в ході реалізаційних елементів податкової
системи та системи оподаткування. Тобто, сфера оподаткування охоплює
увесь спектр суспільних відносин, яких у праві іменовано податковими.
При цьому, сфера оподаткування детермінується ознаками, яких набуто
відповідними суспільними відносинами у якості об’єкта впливу правових
норм [394; 419].
Отже,

різноманітність,

неоднозначність

та

багатоаспектність

підходів до визначення термінів «сфера оподаткування», «податкова
система» та «система оподаткування», а також їх співвідношення
спричинені недостатньою науковою розробленістю та незбалансованістю
теорії та практики [422]. Разом із тим, на підставі проведеного
дослідження вважаємо за доцільне висловити припущення про те, що
податкова система являє собою сукупність податків, зборів, інших
платежів, яких законодавчо закріплено у конкретній державі; система
оподаткування є сукупністю принципів, форм та методів встановлення
податків, зборів та інших платежів, їх зміни або скасування, особливостей
сплати,

контролю

та

відповідальності

за

порушення

податкового

законодавства; сфера оподаткування охоплює суспільні відносини, які
реалізуються в ході реалізаційних елементів податкової системи та
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системи оподаткування, а отже охоплює увесь спектр суспільних
відносин, яких у праві іменовано податковими.
Між тим, підвищена увага до правової природи та змісту
податкових правовідносин пояснюється збільшенням ролі податків та
зборів у формуванні державного та місцевих бюджетів, завдяки чому
забезпечується існування держави та всього державного механізму,
визначається рівень життя населення, а також здійснюється розвиток
економічної сфери України. Між тим, з’ясування особливостей розвитку
податкових правовідносин, їх системоутворюючих елементів, а також
підстав їх виникнення, зміни та припинення дозволяє здійснювати
належне регулювання сфери оподаткування, а також оцінити доцільність
та ефективність впровадження реформ податкової системи в Україні.
Вказане

свідчить,

що

дослідження

сутності

та

ключових

ознак

податкових правовідносин та їх розгляд є актуальним з огляду на те, що
податкові

правовідносини

мають

суттєве

значення

для

розвитку

податкової системи України.
У той же час, вбачається, якісне забезпечення реалізації податкових
правовідносин залежить від багатьох факторів, у тому числі, від стану
наукової розробки відповідних категорій, від обліку розробниками
проектів законодавчих актів існуючих наукових положень, що значно
підвищує рівень нормативно-правової бази, якою врегульовано питання
оподаткування в Україні.
Слід вказати, що для того, щоб суспільні відносини набули ознак
податкових правовідносин, їх має бути врегульовано нормами права.
Відповідно, сфера оподаткування детермінується ознаками, яких набуто
відповідними суспільними відносинами в якості об’єкта впливу правових
норм.
Варто зазначити, що правове регулювання суспільних відносин, які
складаються між платниками податків та владним суб’єктом у вигляді
податкового органу чи між податковим органом та його територіальними
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підрозділами у сфері фінансової діяльності держави з приводу сплати
податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного і
місцевих бюджетів, а також до публічних цільових фондів, є різновидом
соціального регулювання, що полягає в упорядкуванні суспільних
відносин за допомогою норм права.
Як вказує О.В. Дьяченко, правове регулювання – це імперативнонормативне упорядкування і організація діяльності суб’єктів та об’єктів
управління і формування сталого порядку їх функціонування [15, с. 158].
Поряд із цим, авторами колективної монографії «Адміністративне право
України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття)» за загальною
редакцією В.В. Галунька, адміністративно-правове регулювання як вид
правового регулювання визначено як цілеспрямований вплив норм
адміністративного

права

на

суспільні

відносини

за

допомогою

адміністративно-правових заходів з метою забезпечення прав, свобод і
публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального
функціонування громадянського суспільства та держави [12, с. 89].
Натомість,

І.Б. Тацишин

стверджує,

шо

правове

регулювання

є

цілеспрямованим, організуючим і регулятивним впливом держави через
систему органів та посадових осіб на процеси, які відбуваються в
суспільстві [335, с. 39].
Отже, погляди науковців стосовно змісту поняття «адміністративноправове регулювання» різняться. Видається, адміністративно-правове
регулювання є виразом впливу норм адміністративного права на суспільні
відносини з метою забезпечення публічного інтересу. Специфікуючи
сказане поняття до предмету нашого дослідження, приходимо до
висновку,

що

адміністративно-правове

регулювання

у

сфері

оподаткування є цілеспрямованим впливом норм адміністративного та
фінансового права на суспільні відносини у сфері оподаткування, зміст
якого полягає у забезпеченні своєчасності сплати коштів у формі податків
та

інших

загальнообов’язкових

платежів

до

бюджетів

та

інших
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централізованих фондів з метою забезпечення публічного інтересу та
сталого

порядку

функціонування

громадянського

суспільства

та

держави [341, с. 52].
Разом із тим, так як в залежності від суспільних відносин, що є
об’єктом

впливу

адміністративно-правових

норм,

різниться

зміст

останніх, відповідно, до специфічних ознак адміністративно -правового
регулювання сфери оподаткування можна віднести такі: а) відображає
вплив держави на суспільні відносини, які виникають під час справляння
податків, зборів та інших обов’язкових платежів; б) здійснюється за
допомогою

спеціальних

сукупність

яких

регулювання

сплавляння

платежів;

в) його

відносин

у

визначених

адміністративно-правових

складає

механізм

податків,

спрямовано

сфері

на

процедур

сплати

(форм),

адміністративно-правового

зборів

та

інших

упорядкування

оподаткування

засобів

через:

податків;

обов’язкових

публічно-владних

застосування
використання

конкретно
конкретних

інструментів публічного адміністрування; встановлення відповідальності
за

порушення

норм

податкового

законодавства;

г) наслідком

упорядкування є встановлення прав та обов’язків учасників податкових
правовідносин.
Показово,
оподаткування

що

адміністративно-правове

реалізується

шляхом

регулювання

особливого

у

сфері

механізму,

якого

сформовано з сукупності елементів, що забезпечують якісну правову
регламентацію податкових правовідносин. Між тим, у залежності від
мети наукових досліджень різниться змістовне наповнення механізму
адміністративно-правового

регулювання.

Відтак,

до

структурних

елементів механізму адміністративно-правового регулювання можна
відносити: 1) норми адміністративного права; 2) адміністративно-правові
відносини; 3) акти тлумачення норм адміністративного права; 4) акти
реалізації адміністративно-правових норм та відносин [11, с. 14]. Доволі
часто в юридичній та спеціальній літературі можна зустріти твердження
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про те, що складові механізму адміністративно-правового регулювання
необхідно поділяти на органічні й функціональні. При цьому, до
органічних складових відносять норми права, акти реалізації норм права
та обов’язків, а також правові відносини. Група ж функціональних
складових передбачає юридичні факти (склади), правову свідомість і
правову культуру, законність, акти тлумачення норм права, а також акти
застосування норм права.
Водночас О.І. Баїк вказує, що до складу механізму правового
регулювання

податкової

сфери

слід

віднести

елементи,

які

взаємодоповнюють одне одного, взаємодіють між собою та становлять
основу понятійно-категоріального апарату податкового права. Серед них:
1) податкові правовідносини, яким є властивою певна однорідність їх
виникнення, зміни чи припинення, а також юридичне закріплення
правового статусу суб’єктів цих правовідносин; 2) податково-правові
норми, яких спрямовано на регламентацію податкових правовідносин;
3) відповідальність за порушення правових норм, якої закріплено у
податковому законодавстві [26, с. 6]. У той же час досить цікавою є думка
І.В. Яська, яким іменовано зазначені елементи основними засобами
правового регулювання інформаційного забезпечення адміністрування
податків [427, с. 66].
Вказане дозволяє зважено сприйняти той факт, що зміст механізму
адміністративно-правового регулювання сфери оподаткування доцільно
відобразити

шляхом

виокремлення

основних

та

факультативних

елементів. До основних віднесемо: а) норми податкового права, якими
регламентовано суспільні відносини, що виникають, змінюються та
припиняються у вказаній сфері; б) акти реалізації податково-правових
норм. До факультативних елементів віднесемо акти тлумачення норм
права, законність, правову свідомість, правову культуру.
І в цьому аспекті необхідно зазначити, що основним елементом та
інструментом механізму адміністративно-правового регулювання сфери
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оподаткування

є

норма

податкового права

–

загальнообов’язкове

формально визначене правило поведінки у суспільних відносинах, які
виникають

під

час

загальнообов’язкових

справляння
платежів.

податків,

Як

зборів

констатує

та

інших

О.І. Баїк,

норма

податкового права – це системне утворення загальнообов’язкових правил
(приписів) поведінки суб’єктів податкових відносин, що діють у межах
дозволених державою, з метою забезпечення і реалізації прав та законних
інтересів у податковій сфері [26, с. 11].
Аналіз сталих наукових доробок дозволяє стверджувати, що
специфіка податкових норм полягає у такому:
1) регулюють суспільні відносини, яких пов’язано з порядком
встановлення, зміни або скасування обов’язкових платежів та порядком їх
адміністрування;
2) регламентують
правовідносин

та

права

та

встановлюють

обов’язки

учасників

відповідальність

за

податкових
порушення

податкового законодавства;
3) мають імперативний характер (порядок обчислення і сплати
обов’язкових платежів

визначаються

винятково державою),

але

з

елементами диспозитивності, що характерно для відстрочення або
укладання адміністративних договорів);
4) юридичну відповідальність за порушення норм несуть як фізичні,
так і юридичні особи (тобто як платники податків, так і органи державної
податкової служби);
5) містяться в нормативно-правових актах різної юридичної сили та
галузевої приналежності.
Науковці акцентують увагу на тому, що податково-правові норми
можливо класифікувати на підставі відмінних критеріїв: а) за змістом
шляхом виокремлення матеріальних та процедурних; б) за часом дії
шляхом виокремлення постійних, тимчасових та разових; в) за ступенем
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загальності шляхом виокремлення загальнодержавних, місцевих та
локальних тощо.
Разом із тим, залежно від особливостей впливу податково-правові
норми

класифікують

на:

1) зобов’язуючі

(наприклад,

норми,

що

встановлюють обов’язок із подання податкових декларацій, звітів);
2) забороняючі (наприклад, заборона вносити зміни в принципові
елементи податкового механізму без відповідних змін у бюджетному
законодавстві); 3) уповноважуючі (дозвільні) (наприклад, право органів
місцевого

самоврядування

встановлювати

і

регулювати

механізми

місцевих податків і зборів) [340, с. 107; 341, с. 50–54].
Між тим, вагомою видається градація податкових норм залежно від
джерел, в яких їх закріплено [26, с. 6]:
1) за загальнообов’язковістю у нормативно-правових актах, які
регулюють податкові правовідносини, їх поділяють на: а) загальні
(податкові норми, які регулюють податкові правовідносини і становлять
переважну більшість усіх норм податкового права України); б) спеціальні
(податкові норми, які регулюють окремі податкові правовідносини);
2) за суб’єктом видання їх поділяють на: податкові норми, що
містяться в нормативно-правових актах органів законодавчої влади;
податкові норми, що містяться в актах Президента України; податкові
норми, що містяться в нормативно-правових актах органів виконавчої
влади; податкові норми, що містяться в актах органів місцевого
самоврядування тощо;
3) за юридичною силою: податкові норми, що містяться в законах та
підзаконних нормативно-правових актах.
Окремою

складовою

механізму

адміністративно-правового

регулювання сфери оподаткування є акти реалізації податково-правових
норм, що можуть передбачати два способи поведінки платника пода тків –
активний (вчинення певних дій) або пасивний (утримування від них).
Слід вказати, що акти реалізації податково-правових норм корелюють із
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правовими формами адміністративно-правового регулювання у сфері
оподаткування,

що

у

контексті

стану

розвитку

національного

законодавства іменовано «інструментами публічного адміністрування».
При цьому, у науковій літературі існує твердження, що до реалізації
податково-правових норм слід відносити: видання правових актів
нормативного та індивідуального характеру; застосування норм права
(видання

ненормативних

актів

публічного

адміністрування,

актів

застосування норм права); здійснення реєстраційних та інших юридично
значущих дій [311, с. 123–124]. Сказане дозволяє говорити про те, що до
актів реалізації податково-правових норм слід відносити: нормативноправові акти, індивідуальні (адміністративні) акти та адміністративні
договори. Відмітимо, що прикладом нормативно-правових актів у сфері
оподаткування є накази ДФС України; адміністративних актів – результат
оскарження платником податків рішення, прийнятого контролюючим
органом; адміністративного договору

–

договір про

відстрочення

податкового зобов’язання.
Ще

одним

елементом

механізму

адміністративно-правового

регулювання сфери оподаткування є податкові правовідносини – різновид
суспільних відносин, що виникають, змінюються та припиняються під час
справляння загальнодержавних і місцевих податків, зборів та інших
обов’язкових платежів.
У

контексті

наведеного

слід

вказати,

що

у

теорії

права

правовідносини або правові відносини визначено як вид суспільних
відносин, яких врегульовано нормами права. Відповідно, основними
ознаками правовідносин, у тому числі й податкових, є те, що вони:
а) виступають

юридичним

вираженням

окремого

виду

суспільних

відносин; б) виникають, припиняються або змінюються на основі
принципів та норм права; в) суб’єкти правовідносин мають між собою
взаємні права та обов’язки.
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Правовідносини,

на

думку

О.Ф. Скакун,

характеризуються

конкретним зв’язком між правомочним та зобов’язуючим суб’єктом, що є
носієм суб’єктивних прав, юридичних обов’язків, повноважень та
відповідальності [312, с. 374]. При цьому, підтримуючи таку думку і
враховуючи
С.Г. Пепеляєв

зобов’язальний
вважає

за

характер
доцільне

податкових
замінити

правовідносин,

термін

«податкові

правовідносини» на «податкові зобов’язання» [170, с. 138]. Видається, з
такою позицією дослідника можна погодитися частково, беручи до уваги
податковий обов’язок громадян, пов’язаний зі сплатою податків, зборів та
інших обов’язкових платежів до державного і місцевих бюджетів, а також
до публічних цільових фондів, якого передбачено положеннями ст. 67
Конституції України [115], який у широкому розумінні, крім сплати
податків і зборів, включає також обов’язок ведення податкового обліку та
обов’язок щодо податкової звітності. Разом із тим, за такого підходу не
враховано відносини між податковим органом та його територіальними
підрозділами, що носять не зобов’язальний характер, а характер
взаємодії.
Загалом, поняття «податкові правовідносини» є теоретичним та не
має загальноприйнятого визначення. Так, на думку Д.В. Вінницького,
податкові правовідносини є суспільними відносинами щодо розподілу
публічних видатків серед членів суспільства, яких засновано на
принципах рівності, загальності, економічної обґрунтованості, що мають
організаційно-майновий характер, здатні існувати лише в правовій формі,
складаються між суб’єктами, яких наділено владними повноваженнями
(публічними суб’єктами), та суб’єктами, яких не наділено такими
повноваженнями (приватними суб’єктами) [54, с. 141]. М.П. Кучерявенко
у монографії «Податкові процедури: правова природа і класифікація»
розглядає податкові правовідносини як особливий зв’язок між особами,
при якому платник податку реалізує свою соціальну роль, від виконання
якої залежить рівень задоволення публічного, у тому числі державного,
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інтересу [145, с. 77]. Авторами навчально-методичного посібника з
податкового права Т.А. Латковською, О.С. Койчевою та М.І. Сідором
визначено, що податкові правовідносини являють собою врегульовані
фінансово-правовими нормами суспільні відносини, що виникають у
зв’язку зі стягненням податків і зборів на території держави [148, с. 6].
Досить

повне

визначення

податкових

правовідносин

надано

І.В. Яськом, яким встановлено, що податкові правовідносини – це
сукупність правових відносин: по встановленню, введенню податків і
зборів; по виконанню відповідними особами своїх податкових обов’язків
щодо обчислення та сплати податків або зборів; податкового контролю;
щодо

захисту

прав

і

законних

інтересів

учасників

податкових

правовідносин (платників податків, податкових органів, держави та ін.),
тобто що виникають в процесі оскарження актів податкових органів, дій
(бездіяльності) їх посадових осіб, а так само в процесі податкових спорів;
по притягненню до відповідальності за вчинення правопорушень у сфері
оподаткування [427, с. 21].
Аналізуючи різноманітні підходи до визначення поняття «податкові
правовідносини», видається доцільним розкрити його зміст через
сукупність ознак, яких притаманно податковим правовідносинам, серед
яких:
1) вони є різновидом фінансових відносин, тому що регулюють
процес

формування,

розподілу

(перерозподілу)

та

використання

публічних фондів грошових коштів;
2) виникають між юридично нерівними між собою суб’єктами –
платниками податків, з одного боку, та владним суб’єктом – державою, з
іншого;
3) забезпечують публічний інтерес усіх членів суспільства, що
визначається законодавчою формою закріплення податку, обов’язком
його сплати і застосуванням примусу при забезпеченні такого обов’язку;
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4) характеризуються майновим (грошовим) аспектом, адже об’єктом
правового регулювання є гроші у вигляді податкових надходжень.
Ще однією ознакою податкових правовідносин є імперативність, але
у сучасному контексті розвитку податкового законодавства варто
звернути увагу на інституалізацію елементів диспозитивності, що
формують сучасний підхід регулювання сферою оподаткування та мають
прояв у впровадженні договірної форми регулювання податкових
правовідносин, що дає змогу обирати ефективні способи взаємодії між
платниками податків та податковими органами.
Таким чином, податкові правовідносини – це врегульований
нормами права правовий зв’язок, що виникає між платниками податків та
владним суб’єктом у вигляді податкового органу чи між податковим
органом та його територіальними підрозділами у сфері ф інансової
діяльності держави з приводу сплати податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до державного і місцевих бюджетів, а також до
публічних цільових фондів, і має публічний владно-майновий характер.
Що

стосується

особливостей

податкових

правовідносин,

то

В.І. Теремецьким запропоновано до них віднести: соціальну значимість
відносин, що виникають між певними особами (юридичними та
фізичними); владність відносин між суб’єктами податкового права, які
виникають із приводу грошових коштів та сплати їх у дохід держави, а
також із приводу придбання певних прав або дозволів (щодо зборів);
чітку визначеність, яка проявляється у неможливості без відповідного
закріплення в нормі податкового законодавства вносити будь-які зміни та
доповнення; суворо визначений склад учасників (сплата податку завжди
проводиться адресно); тривалість, що пояснюється як зв’язком з
економічними відносинами, так і тим, що, будучи врегульованими
нормами права, податки мають стягуватися протягом всієї історії
суспільно-економічного життя [342, с. 122].
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Разом із тим, застосування системного підходу та критичний аналіз
наукового доробку вчених, які займалися розробкою окремих аспектів
податкових правовідносин, дає змогу зробити висновок про те, що до
основних ознак податкових правовідносин належать такі: 1) виникають у
сфері податкової діяльності держави як форма реалізації фінансово правових норм; 2) мають грошову оцінку та фінансову визначеність; 3) є
різновидом

публічно-правових

відносин,

адже

мають

на

меті

забезпечення публічного інтересу; 4) належать до владних правовідносин,
адже обов’язковим суб’єктом в таких правовідносинах завжди є держава
в особі податкового органу.
Слід

вказати,

що

податкові

правовідносини,

як

і

інші

правовідносини, виникають, змінюються та припиняються на основі
юридичних
різноманітні

фактів.
підходи

При
до

цьому,

О.О. Мамалуй,

визначення

поняття

проаналізувавши

«юридичні

факти»,

конкретизує, що юридичний факт – це визначена гіпотезою норми права
обставина об’єктивної дійсності (одинична обставина) або ж комплекс
обставин (юридичний склад), з наявністю яких у праві передбачаються
виникнення, зміна або ж припинення правових відносин, у рамках яких
відповідні суб’єкти права реалізують належні їм права та обов’язки [154,
с. 125]. Таким чином, юридичні факти є певними обставинами, що
виступають підставами виникнення, припинення або іншої трансформації
податкових правовідносин.
Разом із тим, юридичні факти, що опосередковують наявність та
динаміку податкових правовідносин, можливо класифікувати за такими
критеріями:
1) за вольовою ознакою: а) дії (наприклад, сплата платником
податків загальнообов’язкових платежів); б) події (наприклад, закінчення
трирічного

строку,

який

дає

можливість

призначити проведення планової перевірки);

контролюючому

органу
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2) залежно
реєстрація

від

специфіки

особи як платника

прояву:

а) позитивні

(наприклад,

податків); б) негативні (наприклад,

відсутність певної суми грошового обороту дозволяє платнику податків
перебувати на спрощеній системі оподаткування);
3) залежно від сукупності обставин, що можуть призвести до
правового наслідку: а) юридичні факти (наприклад, настання конкретної
дати зумовлює необхідність сплати податку); б) юридичні склади
(наприклад, проведення виїзної перевірки здійснюється за наявності
наказу про призначення перевірки, направлення на проведення перевірки
та службового посвідчення посадових осіб контролюючого органу).
У світлі податкових реформ, як зазначає Н.С. Хатнюк, можна
говорити також про «договірну форму визначення прав і законних
інтересів платника податків» як правову підставу виникнення, зміни та
припинення податкових правовідносин та як спосіб захисту прав
платників податків шляхом закріплення відповідних заходів впливу,
спрямованих на усунення порушення прав і законних інтересів [368,
с. 30].
Вбачається, податкові правовідносини виникають, змінюються або
припиняються за наявності таких підстав: а) нормативної (законодавче
закріплення обов’язку сплати податків, права проведення перевірок
контролюючими органами тощо); б) фактичної (безпосередня сплата
податків та зборів або реєстрація особи як платника податків);
в) процесуальної

(під

час

порушення

податкового

законодавства,

наприклад, накладення штрафу за прострочення сплати податку). Слід
зазначити, що перші дві підстави є загальними (обов’язковими),
натомість остання є факультативною, але може набувати статусу головної
за

конкретних

умов.

Так,

під

час

сплати

податків

та

інших

загальнообов’язкових платежів, податкові правовідносини виникають за
наявності двох підстав: нормативної – законодавчого закріплення
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відповідного податкового обов’язку та фактичної, тобто фактичної сплати
особою податків та зборів до податкового органу.
Щодо стосується структури податкових правовідносин, то доцільно
виокремити такі підходи до її характеристики: 1) до будь-якого виду
правовідносин застосовується така структура: суб’єкт правовідносин
(учасники, яких наділено суб’єктивними правами та обов’язками); об’єкт
(предмет, благо, з приводу якого складаються правовідносини); зміст
(суб’єктивні права, обов’язки, яких виражено у поведінці суб’єктів, тобто
зовнішній формі правовідносин); 2) структура правовідносин включає:
суб’єкт; об’єкт; зміст правовідносин та юридичний факт; 3) структура
правовідносин включає суб’єкт та зміст; 4) структура правовідносин
складається лише з одного елемента – суб’єкта [339, с. 178–179].
Водночас, щодо податкових правовідносин доцільним видається
використання підходу, відповідно до якого структуру податкових
правовідносин формують такі елементи, як суб’єкт, об’єкт та зміст.
При цьому, характеризуючи суб’єктів податкових правовідносин,
уявляється доречним провести розмежування понять «суб’єкт права» та
«суб’єкт правовідносин». Так, якщо суб’єкт права – це особа, що не є
учасником правовідносин, але за наявності певних умов може ним стати,
то суб’єкт правовідносин є учасником конкретних правовідносин. Таким
чином, специфікуючи сказане до предмету дослідження, можна дійти
висновку, що суб’єктом податкового права є особа, поведінка якої
регулюється нормами податкового права і яка за конкретних умов стає
учасником податкових правовідносин, натомість суб’єкт податкових
правовідносин – це особа, яка реалізувала своє право на участь у
податкових правовідносинах.
Однак для того, щоб суб’єкт податкового права став реальним
учасником податковим правовідносин, необхідно, щоб було виконано
умову наявності в нього спеціальної юридичної властивості – податкової
правосуб’єктності.

Відзначимо,

що

податкова

правосуб’єктність
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складається із основних взаємопов’язаних між собою компонентів, якими
є: а) податкова правоздатність, що являє собою здатність особи бути
носієм податкових прав та обов’язків; б) податкова дієздатність, що є
здатністю особи своїми діями набувати та реалізовувати податкові права
та обов’язки; в) податкова деліктоздатність, яка полягає у здатності особи
нести відповідальність за порушення податкового законодавства.
Варто акцентувати увагу на тому, що елементи податкової
правосуб’єктності для

різних учасників податкових правовідносин

виникають нерівномірно. Так, для фізичної особи–платника податків
податкова правоздатність виникає з народження, податкова дієздатність –
з моменту, коли особа набуває здатності отримувати майно або доходи,
які є об’єктами оподаткування. Що стосується юридичних осіб, то всі
елементи податкової правосуб’єктності набуваються таким суб’єктом
одночасно з моменту його реєстрації в якості платника податків та
постановки на облік у податковому органі.
Варто акцентувати увагу і на тому, що загальноприйнятим є
віднесення до системи суб’єктів податкових правовідносин трьох груп
учасників: 1) держава в особі органів влади, що встановлюють та
регулюють сферу оподаткування; 2) податкові органи; 3) платники
податків [208, с. 17].
Наголосимо, що враховуючи положення Податкового кодексу
України, доцільною є конкретизація системи суб’єктів податкових
правовідносин таким чином:
1) держава, якою встановлено порядок адміністрування податків та
інших обов’язкових платежів. Крім цього, до вказаної групи можна
віднести Верховну Раду Автономної Республіки Крим та органи
місцевого самоврядування, які в межах своїх повноважень здатні
самостійно встановлювати на своїй території податки та збори. Так,
ст. 284 Податкового кодексу України передбачено, що Верховна Рада
АРК та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за
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землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній
території [209];
2) контролюючі органи, до яких віднесено: податкові органи (щодо
дотримання законодавства з питань оподаткування) та митні органи
(щодо

дотримання

законодавства

з

питань

митної

справи

та

оподаткування митом);
3) платники податків, до яких належать фізичні та юридичні особи,
як резиденти, так і нерезиденти України;
4) особи, які є непрямими учасниками податкових правовідносин,
адже сприяють здійсненню податкового обов’язку, зокрема: представники
платників податків, банківські установи та податкові агенти.
Поряд із цим, слушними видаються висновки Н.С. Хатнюк щодо
доповнення

переліку

учасників

податкових

правовідносин

такими

суб’єктами, як: податковий консультант, податковий радник, податковий
експерт та податковий омбудсмен [368, с. 28].
Ще одним елементом змісту податкових правовідносин є їх об’єкт,
тобто те, з приводу чого виникають податкові правовідносин. У
вказаному контексті потрібно відрізняти об’єкт податкових відносин від
об’єкту

оподаткування.

Так,

зміст

поняття

«об’єкт

податкових

правовідносин» відображено у положеннях ст. 6 Податкового кодексу
України

як

загальнодержавні

та

місцеві

податки

та

збори,

що

справляються у встановленому порядку та становлять податкову систему
України. У свою чергу, під «об’єктом оподаткування» відповідно до
положень ст. 22 Податкового кодексу України слід розуміти майно,
товари, дохід (прибуток) або його частину, обороти з реалізації товарів
(робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші
об’єкти, з наявністю яких у платника податків виникає податковий
обов’язок [209]. Таким чином, об’єкт податкових правовідносин та об’єкт
оподаткування співвідносяться як форма (податок) та зміст (матеріальне
благо, з якого він сплачується).
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Що

стосується

змісту

податкових

правовідносин,

то

він

розглядається як сукупність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків
учасників податкових правовідносин. При цьому, розрізняють юридичний
зміст, тобто законодавчо закріплені права та обов’язки суб’єктів
податкових правовідносин, та фактичний зміст, який характеризується
фактичними їх діями [208, с. 17–18].
Варто відмітити, що міра можливої та міра належної поведінки
суб’єктів податкових правовідносин буде залежати від їх правового
статусу та цілей, яких на них покладено державою. Так, повноваження
контролюючих органів, яких передбачено положеннями ст. 20 та ст. 21
Податкового кодексу України, визначаються тими завданнями, з якими
пов’язана мета їх існування, ключовим серед яких є здійснення
регулювання та контролю за процесом надходження пода тків і зборів.
Щодо прав та обов’язків платників податків, то їх конкретизовано
положеннями ст. 16 та ст. 17 Податкового кодексу України. Натомість
імперативний податковий обов’язок витікає зі ст. 67 Конституції України,
якою передбачено обов’язок громадян, якого пов’язано зі сплатою
податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного і
місцевих бюджетів, а також до публічних цільових фондів [115].
Вказане

свідчить,

що

система

податкових

правовідносин

складається із взаємопов’язаних та взаємозалежних між собою елементів,
які виражають правову природу та сутнісні особливості податкових
правовідносин та надають останнім специфічного характеру [412; 413].
У цій частині дослідження встановлено, що сфера оподаткування як
специфічний об’єкт правового регулювання детермінована наявними
податковими правовідносинами. Встановлено, що правове регулювання
сферою оподаткування є цілеспрямованим впливом норм права на
суспільні відносини, зміст якого полягає у забезпеченні своєчасності
сплати коштів у формі податків та інших загальнообов’язкових платежів
до бюджетів та інших централізованих фондів з метою забезпечення
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публічного інтересу та сталого порядку функціонування громадянського
суспільства та держави.
Встановлено, що податкові правовідносини є різновидом суспільних
відносин, що складаються під час справляння податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до державного і місцевих бюджетів. При цьому,
податкові

правовідносини

характеризуються

низкою

ознак:

1) є

різновидом фінансових відносин, що регулюють процес формування,
розподілу і використання фондів грошових коштів; 2) виникають між
юридично нерівними між собою суб’єктами; 3) забезпечують публічний
інтерес

усіх

членів

суспільства;

4) характеризуються

майновим

(грошовим) аспектом.
Визначено, що структура податкових правовідносин складається із
таких елементів, як: суб’єкт, об’єкт та зміст. Поряд із цим, податкові
правовідносини як специфічний різновид правових відносин виникають,
змінюються або припиняються за наявності таких підстав: а) нормативної
– законодавчого закріплення податкового обов’язку; б) фактичної –
передбачає безпосередню реалізацію належної поведінки особи у сфері
оподаткування; в) процесуальної – має місце у випадку порушення
податкового законодавства. Між тим, для трансформації суб’єкта
податкового права в учасника податкових правовідносин необхідно, щоб
було виконано умову – наявність податкової правосуб’єктності, яка
поєднує податкову правоздатність, податкову дієздатність та податкову
деліктоздатність. Набуття ж суб’єктами податкових правовідносин
елементів податкової правосуб’єктності здійснюється не одночасно, що
обумовлюється, насамперед, їх правовим статусом.
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1.4. Поняття інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування та його правове регулювання
На теперішній час Україна перебуває на стадії динамічного
реформування

положень

чинного

трансформації

правового

податкового

регулювання

законодавства

інституційного

та

механізму

забезпечення сфери оподаткування. При цьому, проблематика правового
та інституційного впливу на забезпечення сфери оподаткування стоїть на
порядку денному. У той же час, видається, розкриваючи проблематику
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування, передусім
необхідно у найзагальніших рисах зупинитися на базових поняттях, які
формують категоріальне «ядро» нашого дослідження.
Так,

неоднозначність

розуміння

суті

терміну

«інституційний

механізм» у правовій науці, законодавстві та практиці пояснюється,
насамперед, не тільки тим, що жоден вітчизняний нормативно-правовий
акт не дає чіткого його розуміння та складових елементів, переліку
установ та організацій, які повинні входити до його складу, а й
відсутністю комплексних наукових досліджень його правової природи та
складових елементів. Крім того, в сучасних енциклопедіях також не
подається визначення такого механізму [360, с. 53].
При цьому, термін «механізм» у Словнику української мови
наведено у декількох значеннях: 1) пристрій, що передає або перетворює
рух; 2) внутрішній будова, система чого-небудь; 3) сукупність станів і
процесів, з яких складається певне явище [317, с. 695]. У словнику
іншомовних слів термін «механізм» визначається як система тіл,
призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібні
рухи інших тіл; послідовність станів, процесів, що визначають собою якунебудь дію, явище [315].
У

праві

термін

«механізм»

використовується

загалом

для

позначення способу впорядкування суспільних відносин та заходів, яких
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для цього має бути здійснено; також його розуміють як сукупність засобів
та методів досягнення поставлених цілей. Показово, що використання в
юридичній літературі категорії «механізм» пов’язано з усвідомленням
того, що недостатньо мати матеріальні норми, розвинену систему
законодавства,

необхідні ще

чіткі

механізми

їх

впровадження

в

життя [351, c. 337].
З позиції управління, механізм є сукупністю засобів дії або
комплексом важелів, використовуваних в управлінні; це сукупність
мотивів

діяльної

активності

персоналу,

які

визначають

як

саму

можливість, так і ефективність управління, від яких залежить сприйняття
дії [163, с. 290].
Разом із тим, у наукових працях дослідників особливого розвитку
набув термін «інституційний механізм». Так, О.К. Гордєєв вказує, що
інституційний механізм є цілісною системою упорядкування ролей і
взаємовідносин суб’єктів відповідно до традицій та нових встановлених
інститутів

суспільства.

Це

дозволяє

визначити

подвійну природу

структури інституційного механізму: одночасно у ньому присутні ознаки,
притаманні як інститутам, так і механізмам, відповідно до чого
інституційний механізм є реалізацією сутності / змістовного наповнення
того чи іншого інституту під час взаємодії між суб’єктами [64].
Одне з визначень інституційного механізму тлумачить його як
методологію впливу не лише на формування інституцій, їх взаємозв’язків,
але й забезпечення їх відповідного функціонування і трансформації [67,
c. 94]. О.К. Ткачова відстоює думку про те, що під інституційними
механізмами варто розуміти «сукупність взаємозв’язків між формальними
та неформальними інституціями держави, які сприяють поступовому
еволюційному

розвитку

правил

і

процедур,

санкцій

і

стимулів,

стримувань і противаг у процесах і результатах виробництва, розподілу,
обміну, споживання благ та забезпечують узгодження та коригування

150

інтересів різних суспільних груп, координацію сумісної діяльності на
шляху досягнення цілей розвитку всієї системи» [350].
Доволі часто в юридичній та спеціальній літературі можна зустріти
поняття «інституційний механізм публічного управління». Так, на думку
О.В. Федорчак, інституційний механізм державного управління – це
складна система, призначена для практичного здійснення державного
управління та досягнення визначених цілей, яка охоплює: сукупність
органів державної влади і місцевого самоврядування, та інших суб’єктів,
задіяних у процесі формування і реалізації державної політики у певній
сфері; сукупність нормативно-правових актів, які регулюють зміст,
процес формування і реалізації державної політики у цій же сфері; а
також державну політику щодо формування нових, усунення старих та
трансформації існуючих інститутів [360, с. 61].
Натомість Н.П. Підбережник вказує, що інституційний механізм
публічного управління можна розглядати як сукупність взаємозв’язків
між формальними та неформальними інститутами, а також організаціями,
які сприяють реалізації принципів публічного управління [303] в тій чи
іншій сфері, забезпечують узгодження інтересів різних суспільних груп,
координують їхню діяльність з метою досягнення цілей розвитку
держави [204, с. 105].
Деякі вчені дотримуються думки, що під інституційним механізмом
публічного управління необхідно розуміти загальний метод дослідження
державного

управління,

який через

зосередження

на

структурно-

функціональних засадах побудови системи органів виконавчої влади та
формально-правовій характеристиці політичної системи дає можливість
дослідити взаємозалежність і взаємозв’язок між змінами інституційних
структур

апарату

державного

управління

і

змістом

державної

політики [152, с. 73].
Підсумовуючи стійкі наукові розробки та підходи, варто відзначити,
що на теперішній час у вітчизняній правовій науці виділяють декілька
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методологічних

підходів

щодо

змістовного

наповнення

терміна

«інституційний механізм»:
1) сукупність інститутів, організацій, закладів і установ різного
рівня і статусу, які забезпечують реалізацію державної політики у певній
сфері; сукупність інститутів, які забезпечують належне безперебійне
функціонування певної системи на основі легітимно встановлених
правил, установлених законодавством у визначеній сфері;
2) сукупність взаємозв’язків між формальними та неформальними
інститутами; цілісна система взаємин між певними інститутами, якої
побудовано на комплексі формалізованих правил їх поведінки; відносини
між органами державної влади та організаціями, підприємствами,
установами, які функціонують у певній сфері; сукупність способів
взаємодії різних організацій і суб’єктів господарювання; встановлена
система взаємодії суб’єктів економіки на основі інститутів; взаємодіям
різних господарських суб’єктів із метою реалізації їх можливостей;
3) спосіб
структуру

і

встановлення
контролює

порядку,

який

відповідність

стабілізує

економічну

загальноприйнятим

нормам

поведінки; система упорядкування взаємовідносин і ролей суб’єктів та
закріплення їх функцій відповідно до вимог традиційних та нових
інститутів

суспільства;

засоби

та

процедури,

які

забезпечують

налагодження суспільної життєдіяльності громадян відповідно до їх прав
та інтересів;
4) методологія впливу на формування інституційного середовища;
сукупність інституційних важелів, стимулів і заходів, спрямованих на
забезпечення ефективного розвитку певної сфери; сукупність чинників
спрямованої дії спонукального типу для забезпечення досягнення
очікуваних результатів і реалізації визначених цілей;
5) процес обміну інформацією та ресурсами між інститутами, що
забезпечують закріплення норм і правил поведінки та діяльності цих
інститутів і їх взаємодії з іншими інститутами зовнішнього середовища;
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6) послідовність певних етапів та фаз, таких як: формування
окремих інститутів; побудова їх структури; формування інституційного
середовища; інституційне забезпечення функціонування певної сфери;
трансформація інститутів; регламент дій для досягнення поставлених
цілей,

який

доведений

до

детальних

процедурі

закріплений

в

нормативних актах;
7) система правових норм та принципів, узагальнених у законах,
підзаконних нормативних та інших правових актах, правовій свідомості,
за допомогою яких відбувається

ефективний правовий вплив на

відносини в суспільстві; нормативно-правове регулювання певної сфери,
сукупність юридичних законів і нормативних актів, котрі встановлюють
правові обмеження для суб’єктів;
8) поєднання як правил, так і організаційних структур: набір певних
правил та норм, а також організацій, які реалізують ці норми і правила на
практиці; законодавча база та сформовані на її основі ті чи інші
інституційні

структури:

організації,

асоціації,

представництва,

які

визначають нормативно-правові засади функціонування та розвитку
певної галузі чи сфери; сукупність органів і організацій, законодавчих і
нормативних актів, методів управління

і регулювання економіки,

використовуваних державою тощо [360, с. 55–56].
Отже, погляди науковців стосовно змісту поняття «інституційний
механізм» різняться. Між тим, суть інституційного підходу полягає у
тому, щоб включити в рамки аналізу процесів правового регулювання
всю систему інституцій, яких у цьому задіяно [350]. Тобто інституційні
механізми спрямовано на визначення взаємодії та зв’язків суб’єктів
відповідних суспільних відносин та способів, за допомогою яких
уповноважений суб’єкт впливає на ці відносини. Не виключенням є й
інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування.
З огляду на наведені визначення та на підставі їх аналізу, можна
стверджувати,

що

інституційний

механізм

забезпечення

сфери
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оподаткування
діяльності

передбачає

уповноважених

собою

спосіб

суб’єктів

організації

публічної

і

здійснення

адміністрації

щодо

впорядкування та створення належних умов для сплати податків, зборів
та інших загальнообов’язкових платежів, яка має на меті досягнення
публічного інтересу.
Вказане дозволяє зважено сприйняти той факт, що магістральними у
розумінні інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування є
такі характеристики, як організаційність, впорядкованість, системність та
взаємозв’язок.
У

світлі

наведеного

необхідно

констатувати

той

факт,

що

інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування необхідно
формувати з функціонального відображення діяльності окремих суб’єктів
публічної адміністрації. При цьому, говорячи про сутність поняття
«суб’єкт

публічної

адміністрації»,

слід

зазначити

таке:

загальноприйнятим є визначення суб’єкта публічної адміністрації в якості
суб’єкта владних повноважень, якого законом наділено повноваженнями
здійснювати публічне адміністрування, тобто надавати адміністративні
послуги чи здійснювати виконавчо-розпорядчу діяльність в означеній
сфері суспільних відносин. До основних ознак, які детермінують сутність
поняття «суб’єкт публічної адміністрації» відносять такі:
1) кожен

із

суб’єктів

є

відокремленою

частиною

єдиної

функціональної системи суб’єктів публічної адміністрації;
2) кожного із суб’єктів наділено відповідним правовим статусом,
який визначається законами або підзаконними нормативно-правовими
актами;
3) суб’єкт

публічної

адміністрації

реалізує

не

приватний,

а

публічний інтерес, що опосередковує відповідний зміст його діяльності;
4) для здійснення публічного адміністрування суб’єкта публічної
адміністрації має бути наділено повноваженнями з ухвалення виконавчо розпорядчих рішень; тощо [13, с. 81; 328].
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Таким чином, суб’єкт публічної адміністрації, функціонування
якого є змістовним елементом інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування є носієм владних повноважень щодо здійснення
виконавчо-розпорядчої діяльності та надання адміністративних послуг
під час адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів
до державного та місцевих бюджетів, а також до публічних цільових
фондів.
У контексті наведеного слід вказати, що загальноприйнятим є поділ
суб’єктів публічної адміністрації на: а) органи державної виконавчої
влади; б) органи місцевого самоврядування; в) суб’єктів делегованих
повноважень. Конкретизуючи таку диференціацію відповідно до сфери
оподаткування, а також враховуючи позиції окремих дослідників [61],
відповідно, інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування
видається

доцільним

формувати

з

функціонального

відображення

діяльності таких суб’єктів публічної адміністрації:
1. Органи державної виконавчої влади, а саме: Кабінет Міністрів
України, Міністерство фінансів України, Державна митна служба
України, Державна податкова служба України, територіальні органи
вказаних

центральних

органів

виконавчої

влади,

місцеві

державі

адміністрації в частині повноважень щодо оподаткування);
2. Органи місцевого самоврядування, а саме: сільські, селищні,
міські ради та ради об’єднаних територіальних громад [257];
3. Суб’єкти делегованих повноважень, якими у сфері оподаткування
можуть

виступати

інститути громадянського суспільства,

а

саме:

громадські організації, громадські ради, що функціонують як при органах
державної виконавчої влади, так і при органах місцевого самоврядування;
4. Суб’єкти, яких не віднесено до органів державної виконавчої
влади та місцевого самоврядування, але яких наділено окремими
повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу в означеній
сфері. До цієї групи можливо включити: Верховну Раду України,
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Верховну Раду АРК, Президента України, Національний Банк України,
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, військово-цивільні
адміністрації тощо [399].
Виходячи ж з об’єму повноважень, яких надано суб’єктам публічної
адміністрації, доцільно класифікувати зазначених суб’єктів на тих, які:
1) здійснюють інституційне забезпечення на загальнодержавному
рівні (Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України,
Державна митна служба України, Державна податкова служба України ,
громадські ради при органах влади загальнодержавного значення,
всеукраїнські громадські організації, Верховна Рада України, Президент
України, Національний Банк України, Уповноважений Верховної Ради з
прав людини) [418];
2) здійснюють

інституційне

забезпечення

на

місцевому рівні

(територіальні органи Державної митної служби України та Державної
податкової служби України [396], місцеві державі адміністрації, органи
місцевого самоврядування, громадські ради при місцевих органах влади,
місцеві громадські організації, Верховна Рада АРК, військово-цивільні
адміністрації) [401].
Щодо

правової

основи

функціонування

суб’єктів

публічної

адміністрації, які формують інституційний механізм забезпечення сфери
оподаткування, то первинно доцільно виходити з того, що сукупність
правових норм, якими врегульовано діяльність означених суб’єктів
можливо розділити на: а) норми, що регламентують статус суб’єктів
публічної

адміністрації;

б) норми,

якими

закріплено

компетенцію

уповноважених суб’єктів у податкових правовідносинах; в) норми, якими
визначено умови притягнення до відповідальності суб’єктів публічної
адміністрації [414].
Так, основним нормативно-правовим актом, що визначає правовий
статус органів державної виконавчої влади, є Конституція України.
Відповідно, положеннями, що детермінують функціонування органів
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державної виконавчої влади є: визнання Кабінету Міністрів України
вищим органом у системі органів виконавчої влади (ст. 113); закріплення
за ним

повноважень щодо утворення, реорганізації та ліквідації

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ст. 116);
визначення

за

місцевими

виконавчої

влади

в

державними

областях

і

адміністраціями

районах,

здійснення

містах

Києві

та

Севастополі (ст. 118) тощо [115].
Правове забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України
виражено у положеннях Закону України «Про Кабінет Міністрів
України», відповідно, ст. ст. 1, 2 якого встановлено, що вищим органом у
системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який, крім
іншого, забезпечує проведення державної фінансової та податкової
політики, а також сприяє стабільності грошової одиниці України [255].
Згідно Податкового кодексу України, до повноважень Кабінету Міністрів
України у податковій сфері віднесено: визначення переліку надавачів
бюджетних

грандів (ст. 14.1.277);

встановлення

порядку

надання

інформації державними органами, що ведуть облік або реєстрацію
рухомого майна та інших активів, які є об’єктом оподаткування, про
власників та/або користувачів такого рухомого майна контролюючим
органам (ст. 68.3); встановлення порядку ведення Реєстру неприбуткових
установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ
та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (ст. 133.4.5);
визначення переліку документів та порядку їх подання для отримання
податкової

соціальної

пільги

(ст. 169.2.1);

встановлення

порядку

обчислення та накопичення реєстраторами розрахункових операцій та
фіскальним сервером контролюючого органу сум податку (ст. 201.11)
тощо [209].
Правову основу діяльності Міністерства фінансів України закладено
положеннями Закону України «Про центральні органи державної
виконавчої влади», відповідно до ст. 6 якого міністерством є центральний
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орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику в одній чи декількох визначених Кабінетом М іністрів
України

сферах,

у

контексті

нашого

дослідження

–

у

сфері

оподаткування [288]. Як передбачено Постановою Кабінету Міністрів
України «Про затвердження положення про Міністерство фінансів
України»,

Міністерство

фінансів

є

головним

органом

у

системі

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної
політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з
правопорушеннями під

час

застосування

податкового та

митного

законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
Повноваження вказаного міністерства у сфері оподаткування полягають
у:
здійсненні заходів з підготовки до імплементації у національне
законодавство рекомендацій Організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) у сфері міжнародного оподаткування, трансфертного
ціноутворення, а також щодо обміну фінансовою інформацією в
податкових цілях;
узгодженні рішення про надання розстрочення та відстрочення
грошових зобов’язань чи податкового боргу;
участі у переговорах з делегаціями Урядів інших держав щодо
підготовки проектів міжнародних договорів України про уникнення
подвійного

оподаткування

та

запобігання

податковим

ухиленням

стосовно податків на доходи і майно та внесення змін до діючих
міжнародних

договорів

України

про

уникнення

подвійного

оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків
на доходи і майно;
забезпеченні реалізації Угоди між Урядом України та Урядом
Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових
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правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до
іноземних рахунків» (FATCA);
участі у засіданнях робочих груп з питань податкової політики та
адміністрування

Організації

економічного

співробітництва

та

розвитку (ОЕСР) [243].
До суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено владними
повноваженнями у сфері оподаткування та яких віднесено до органів
державної виконавчої влади належать: а) Державна податкова служба
України та б) Державна митна служба України. Доречно вказати, що до
грудня 2018 р. повноваження щодо збору та адміністрування податків
покладалися на Державну фіскальну службу, але згодом її було повторно
реорганізовано

через

виокремлення

Державної

податкової

служби

України та Державної митної служби України, до яких перейшли
відповідні

повноваження.

Діяльність

вказаних

суб’єктів

публічної

адміністрації також регламентовано Законом України «Про центральні
органи

державної

виконавчої

влади».

Зокрема,

ст. 16

вказаного

нормативно-правового акту встановлено, що служба є центральним
органом виконавчої влади, більшість функцій якого складають функції з
надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам. При
цьому, служба як центральний орган державної виконавчої влади може
здійснювати як функції з контролю, так і функції з управління об’єктами
державної чи комунальної власності [288].
Вказане

корелює

з

нормами,

яких

закріплено

профільними

Положеннями, що визначають правовий статус Державної податкової
служби

України

деталізують

та

Державної

повноваження

у

митної

сфері

служби

України [244]

оподаткування.

та

Функціональне

призначення Державної податкової служби України полягає у виконанні
сукупності задач, наприклад: здійснення реєстрації та ведення обл іку
платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та
об’єктів,

пов’язаних

з

оподаткуванням;

здійснення

контролю

за
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дотриманням вимог податкового законодавства, законодавства щодо
адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань;
здійснення контролю за своєчасністю подання платниками податків
передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших
документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів,
платежів); застосування до платників податків фінансові (штрафні)
санкції за порушення вимог податкового законодавства чи законодавства
з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну
податкову службу України (ч. 4) тощо [244]. Що стосується Державної
митної служби України, то основною метою її діяльності у сфері
оподаткування є дотримання законодавства щодо оподаткування митом,
акцизним податком, податком на додану вартість, іншими податками та
зборами, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства
справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну
територію України або територію вільної митної зони або вивезенням
(пересиланням) товарів з митної території України або території вільної
митної зони [209, ст. 41].
Місцевими органами виконавчої влади, які формують інституційний
механізм

забезпечення

сфери

оподаткування,

є

місцеві

державні

адміністрації та територіальні органи Державної митної служби України
та Державної податкової служби України. Так, діяльність місцевих
державних адміністрацій регламентовано положеннями Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», ст. 18 якого передбачено, що
місцева державна адміністрація: складає, схвалює і подає на розгляд ради
прогноз відповідного бюджету та забезпечує його виконання, а також
звітує

перед

відповідною

радою

про

його

виконання;

подає

в

установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня
фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету
України;

отримує

від

усіх

суб’єктів

підприємницької

діяльності
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незалежно

від

форм

власності

інформацію,

передбачену

актами

законодавства для складання і виконання бюджету [258].
До основних положень, якими визначено повноваження місцевих
державних адміністрацій у сфері оподаткування, належать ч. 3 ст. 250 та
ч. 3 ст. 289 Податкового кодексу України, відповідно до яких обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації до 1 грудня
року, що передує звітному, подають до контролюючих органів переліки
платників податків, яким в установленому порядку видано дозволи на
викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів та не
пізніше 15 січня поточного року інформують Державну податкову службу
України, власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію
нормативної грошової оцінки земель [209].
Територіальні органи Державної податкової служби України та
Державної митної служби України підпорядковуються вказаним службам
та здійснюють свою діяльність відповідно до Положень про Державну
податкову службу України

та Державну митну службу України,

Податкового кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства,
Цивільного кодексу України та Законом України «Про державну службу»
в частині дисциплінарної відповідальності посадових осіб тощо.
Як уявляється, окремо слід зупинитися на положеннях ст. 283
Кодексу

адміністративного

судочинства,

якими

встановлено,

що

податкові та митні органи при здійсненні повноважень у сфері
оподаткування

звертаються

до

адміністративного

суду

щодо:

1) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках
платника податків; 2) підтвердження обґрунтованості адміністративного
арешту майна платника податків; 3) надання дозволу на погашення усієї
суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що
перебуває у податковій заставі; 4) зобов’язання керівника підприємства
провести

інвентаризацію

основних

фондів,

товарно-матеріальних

цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи
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використовувалися цим підприємством разом із товарами, яких було
поміщено у відповідний митний режим [107].
Щодо

відповідальності

адміністрування,

то

означених

положеннями

суб’єктів

Податкового

публічного

кодексу

України

передбачено можливість застосування адміністративної та кримінальної
відповідальності

у

разі

вчинення

податкового

правопорушення

контролюючим органом [209]. Що стосується посадових осіб цих органів,
то відповідно до ст. 65 та ст. 66 Закону України «Про державну службу»,
до

них

застосовується

дисциплінарних

дисциплінарна

стягнень [236].

відповідальність

Цивільно-правову

у

вигляді

відповідальність

контролюючого органу у вигляді відшкодування шкоди регламентовано
ст. 110.3 Податкового кодексу України [209], зміст якої співвідноситься зі
ст. 1173 та ст. 1174 Цивільного кодексу України, якими передбачено
обов’язок відшкодування у повному обсязі шкоди, завданої незаконними
рішеннями, діями або бездіяльністю державного органу та його
посадових осіб, незалежно від вини [372].
До

суб’єктів

публічної

адміністрації,

яких

наділено

повноваженнями у сфері оподаткування, віднесено й органи місцевого
самоврядування. Як передбачено положеннями ст. 284 Податкового
кодексу України, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних
територіальних громад встановлюють ставки плати за землю та пільги
щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території [209].
Вказане корелює з положеннями ст. 26 та ст. 69 Закону України «Про
місцеве

самоврядування

в

Україні»,

якими

закріплено

виключну

компетенцію органів місцевого самоврядування, у тому числі, у сфері
оподаткування. До таких повноважень віднесено: встановлення місцевих
податків і зборів; прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного
законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному
податку;

затвердження

ставок

земельного

податку;

встановлення
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нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних
бюджетних рахунках районів міста тощо [257].
Що стосується виокремлення правової основи функціонування
суб’єктів делегованих повноважень у сфері оподаткування, зазначимо
таке.

Зокрема,

до

таких

суб’єктів

можливо

віднести

інститути

громадянського суспільства, якими виступають громадські організації та
громадські ради. Відповідно до Типового положення про громадську
раду, при органах державної виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування мають утворюватися громадські ради, метою діяльності
яких є проведення консультацій з громадськістю, у тому числі, щодо
сфери оподаткування [343].
Слідуючи нормам Положення про Громадську раду при Державній
податковій службі України,
колегіальним

виборним

громадська

рада

є

постійно діючим

консультативно-дорадчим

органом,

який

утворюється при Державній податковій службі України з метою
забезпечення участі громадян в управлінні державними справами,
здійснення громадського контролю за діяльністю Державної податкової
служби

України,

налагодження

ефективної

його

взаємодії

з

громадськістю, врахування громадської думки під час формування та
реалізації державної політики. До основних завдань Громадської ради при
Державній

податковій

службі

України

віднесено:

сприяння

реформуванню державної податкової служби України відповідно до
світових вимог і стандартів; створення умов для реалізації громадянами
конституційного права на участь в управлінні державними справами;
здійснення громадського контролю за діяльністю органів податкової
служби; сприяння врахуванню Державною податковою службою України
громадської думки у процесі діяльності; сприяння поліпшенню якості
обслуговування

податковою

службою

платників

податків

та

налагодження партнерських відносин; надання Державній податковій
службі України інформації про результати громадських слухань (інших
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форм

відображення

громадської

думки)

щодо

удосконалення

діяльності [215].
Важливе місце в інституційному механізмові забезпечення сфери
оподаткування відведено суб’єктам, яких не віднесено до органів
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, але яких
наділено окремими повноваженнями щодо забезпечення управлінського
впливу у сфері оподаткування.
Так, наприклад, Верховна Рада України як найвищий орган
законодавчої влади приймає закони України та вносить зміни до них,
зокрема і в частині оподаткування [115]. Відповідно до положень ст. 12
Податкового кодексу України, Верховна Рада України встановлює на
території України загальнодержавні податки та збори і визначає: перелік
загальнодержавних податків та зборів; перелік місцевих податків та
зборів, установлення яких належить до компетенції сільських, селищних,
міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, яких створено
згідно із законом та перспективним планом формування територій
громад; елементи податку, податкові пільги та порядок їх застосування
щодо загальнодержавних та місцевих податків та зборів [209].
Особливості

управлінського

впливу

Президента

України

на

суспільні відносини, які складаються у сфері оподаткування, як глави
держави полягають у здійсненні керівництва фінансовою діяльністю
відповідно до ст. 106 Конституції України. Також Президента України
наділено правом скасовувати акти Кабінету Міністрів України з мотивів
невідповідності Основному Закону, правом підписувати закони, яких
прийнято Верховною Радою України та правом «вето» щодо прийнятих
Верховною Радою України законів у сфері оподаткування [115].
Щодо правової основи функціонування

Національного банку

України у сфері оподаткування, то відповідно до ст. 6 та ст. 7 Закону
України «Про Національний банк України», його діяльність спрямовано
на забезпечення єдиної державної політики в галузі грошового обігу та
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фінансової стабільності держави. У межах повноважень, Національний
банк України вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно
впливу податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України, а
також визначає розміри, порядок формування та використання резервів
банків для покриття можливих фінансових ризиків, що утворюються за
рахунок доходу від оподаткування [261].
Уповноважений

Верховної

Ради

з

прав

людини

здійснює

парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод
людини і громадянина та захист прав кожного на території України. Не
виключенням є і сфера оподаткування, у якій можуть траплятися
порушення прав людини і громадянин. Відповідно до положень ст. 3
Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини», за
омбудсменом закріплено повноваження щодо здійснення контролю
стосовно запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина,
зокрема, під час сплати податків, зборів та інших обов’язкових
платежів [282].
Не можна залишити поза увагою і той факт, що з метою виконання
повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації як
тимчасовий вимушений захід з елементами військової організації
управління
Законом

можуть

України

утворюватися
«Про

військово-цивільні

військово-цивільні

адміністрації.

адміністрації»

у

ст. 6

закріплено, що вказані органи встановлюють ставки місцевих податків і
зборів відповідно до Податкового кодексу України, а також приймають
рішення щодо надання пільг зі сплати місцевих податків і зборів, якщо
відсутніми є рішення відповідної ради з даних питань [230].
Слід вказати, що діяльність суб’єктів публічної адміністрації, які
формують інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування,
здійснюється не лише у відповідності до норм чинного законодавства, але
й відповідно до міжнародних стандартів в означеній сфері [421]. При
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цьому,

в

умовах

сьогодення

питання

застосування

міжнародних

стандартів функціонування суб’єктів публічної адміністрації у сфері
оподаткування актуалізується і вказаний факт навряд чи можливо
заперечити. Отже, міжнародні стандарти у сфері оподаткування займають
одне із головних позицій у реформуванні податкової сфери, щ о
пояснюється існуванням в Україні примату міжнародного права і,
відповідно, перевагою норм міжнародних договорів над національним
законодавством у випадку колізії. Посилаючись же на визнану в науковій
літературі градацію, міжнародні стандарти у сфері оподаткування
доцільно

класифікувати

на:

а) загальні

стандарти;

б) спеціальні

стандарти; в) стандарти щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності
суб’єктів публічного адміністрування.
Відповідно,

прикладом загального міжнародного стандарту є

Європейська хартія місцевого самоврядування. Зокрема, окремі питання
податкової сфери відображено у положеннях ст. 9, якою передбачено, що
фінансові ресурси органів місцевого самоврядування формуються за
рахунок

місцевих

податків

та

зборів,

розмір

яких

вони

мають

повноваження встановлювати у межах закону. Крім того, захист більш
слабких у фінансовому відношенні органів місцевого самоврядування
здійснюється

шляхом

запровадження

процедур

бюджетного

вирівнювання або аналогічних заходів з метою подолання наслідків
нерівного розподілу потенційних джерел фінансування і фінансового
тягаря, якого вони повинні нести. Такі процедури або заходи не повинні
звужувати свободу дій органів місцевого самоврядування у межах власної
відповідальності [89].
Говорячи

про

спеціальні

міжнародні

стандарти

у

сфері

оподаткування, то залежно від змісту їх можливо класифікувати на:
а) договори про уникнення подвійного оподаткування; б) договори про
попередження податкових ухилень; в) договори про обмін податковою
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інформацією; г) договори про протидію розмиванню бази оподаткування
тощо.
Так, міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування
та попередження податкових ухилень є найбільш чисельними та нині
підписаними з більшістю держав світу. Прикладом вказаних договорів
може бути Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Польща
про

уникнення

подвійного

оподаткування

доходів

і

майна

та

попередження податкових ухилень від 12.01.1993 р. Слід вказати, що
особливості діяльності суб’єктів публічного адміністрування у сфері
оподаткування викладено у ст. 26 та ст. 27 вказаної Конвенції, відповідно
до положень яких:
компетентні органи Договірних Держав мають прагнути вирішити
за взаємною згодою будь-які труднощі або сумніви, що виникають при
тлумаченні або застосуванні Конвенції;
компетентні органи Договірних Держав мають вступати в прямі
контакти один із одним з метою вирішення будь-яких труднощів або
сумнівів, що виникають при тлумаченні або застосуванні Конвенції;
компетентні органи Договірних Держав обмінюються інформацією,
щоб попереджувати ухилення від податків і полегшувати застосування
встановлених законом положень проти легальних ухилень [111].
При цьому, вказана інформація використовується компетентними
органами тільки з цією метою, а також може бути розкритою на
публічних судових засіданнях і в юридичних рішеннях.
Проте варто акцентувати увагу на тому, що компетентним органам
Договірних Держав заборонено: здійснювати такі адміністративні заходи,
які відрізняються від законів та адміністративної практики, що має
перевагу в одній із Договірних Держав; надавати інформацію, яку
неможливо одержати за законодавством або в ході звичайного управління
в одній із Договірних Держав; надавати інформацію, яка буде розкривати
будь-яку торговельну, підприємницьку, промислову, комерційну або
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професійну таємницю, або торговельний процес, або інформацію,
розкриття якої суперечило б установленій практиці тощо [111].
Конвенцією між Урядом України і Урядом Республіки Куба про
уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових
ухилень стосовно податків на доходи та на майно від 27.03.2003 р.
додатково передбачено можливість проведення компетентними органами
консультацій, розвитку методів та техніки обміну інформацією, у тому
числі, під час податкових ухилень з метою їх запобігання [110].
Деякі аспекти міжнародного співробітництва між податковими
органами з метою протидії уникненню оподаткування та ухиленню від
сплати податків визначено Конвенцією про взаємну адміністративну
допомогу в податкових справах (ETS 127) від 25.01.1988 р. № ETS № 127.
Згідно її положень, податкові органи держав надають адміністративну
допомогу у податкових справах, що означає: a) обмін інформацією,
зокрема,

одночасні

податкові перевірки

та

участь

у податкових

перевірках за кордоном; b) допомогу в стягненні податків, зокрема,
заходи зі збереження суми податків; c) вручення документів. При цьому,
адміністративна допомога здійснюється щодо таких категорій податків та
зборів: 1) податки на дохід або прибуток; 2) податки на приріст капіталу,
які справляються окремо від податку на доход або прибуток; 3) податки
на дохід, прибуток,

приріст капіталу або на

чисті активи, які

справляються від імені державних органів або органів місцевого
самоврядування; 4) збори на обов’язкове соціальне забезпечення, які
сплачуються

органам

державної

влади

чи

установам

соціального

забезпечення, створеним за публічним правом тощо [112].
Діяльність

суб’єктів

публічного

адміністрування

у

сфері

оподаткування, що має на меті протидію розмиванню бази оподаткування
та

виведенню

прибутку

з-під

оподаткування,

унормовано

Багатосторонньою конвенцією про виконання заходів, які стосуються
угод

про

оподаткування,

з

метою

протидії

розмиванню

бази

168

оподаткування
24.11.2016 р.

та

виведенню

Відповідно

Багатосторонньої

до

конвенції,

прибутку
положень

з-під
ч. 1

компетентний

оподаткування

та

2

ст. 16

орган

від

вказаної

приймає

заяви

заінтересованих осіб, які вважають, що дії однієї або обох Договірних
юрисдикцій призводять або призведуть до того, що для цих осіб
оподаткування не буде відповідати положенням Конвенції. Якщо
компетентний орган вважає, що заперечення є обґрунтованим, а він сам
не може досягти задовільного рішення, він докладає зусиль для того, щоб
вирішити

справу

шляхом

досягнення

взаємного

узгодження

з

компетентним органом іншої держави з метою уникнення невідповідності
оподаткування цієї Конвенції [25].
Серед міжнародних стандартів забезпечення сфери оподаткування
чільне

місце

займають

акти,

які

регулюють

обмін

податковою

інформацією, зокрема, акти Європейського Союзу. Серед них: Директива
Ради

ЄС

2011/16/EU

від

15.02.2011 р.

«Про

адміністративне

співробітництво в галузі оподаткування» (передбачає обов’язковий
автоматичний обмін інформацією між державами-членами щодо певних
категорій доходів та капіталу, переважно не фінансового характеру,
якими володіють платники податків у державах-членах, окрім держав їх
місця реєстрації. Вона також встановлює поетапний підхід до зміцнення
автоматичного

обміну

інформацією

шляхом

його

прогресивного

розширення на нові категорії доходів і капіталу та скасування умови, що
інформацією необхідно обмінюватися лише за умови її наявності) [76],
Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2005/60/ЄC від
26.10.2005 р. «Про запобігання використанню фінансової системи з
метою відмивання коштів та фінансування тероризму» (інформаційний
обмін має використовуватися лише з метою запобігання відмиванню
коштів та фінансуванню тероризму) [75], Директива Ради ЄС 2003/48/ЄC
від

03.06.2003 р.

«Щодо

оподаткування

доходу

від

накопичення
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заощаджень у формі виплати відсотків» (у редакції Директиви Ради ЄС
2014/48/EU від 24.03.2014 р.) [77] тощо.
Зокрема, Директива

Ради 2014/107/ЄС

від

09.12.2014 р.

про

внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС стосується обов’язкового
автоматичного обміну інформацією у сфері оподаткування, яка регулює
обмін податковою інформацією за запитом між країнами-членами ЄС, а
також одночасні податкові перевірки у двох і більше країнах-членах ЄС.
Відповідно, компетентний орган кожної держави-члена повинен, шляхом
автоматичного обміну, передати у встановлений строк компетентному
органу будь-якої іншої держави-члена таку інформацію за податкові
періоди з 01.01.2016 року щодо рахунку, що підлягає звітуванню: ім’я,
адресу, особистий номер платника податків та дату і місце народження (у
випадку фізичної особи) особи, яка є власником рахунку, та який п ісля
застосування правил комплексної перевірки відповідно до додатків
визначається таким, що має одну або більше контролюючих осіб; номер
рахунку (або функціональний еквівалент за відсутності номера рахунку);
назву та ідентифікаційний номер (якщо такий є) фінансової установи, що
звітує; залишок або суму на рахунку на кінець відповідного календарного
року чи іншого відповідного звітного періоду або, якщо рахунок було
закрито протягом такого року або періоду, на момент закриття рахунку
тощо [76].
Досить важливе місце серед міжнародних стандартів у сфері
оподаткування займає План дій BEPS (діє з 12.02.2013 р.), метою якого є
ефективне запобігання міжнародному ухиленню від сплати податків.
Вказаний План містить доповіді до 15 заходів, якими визначено дії,
починаючи з нових мінімальних стандартів, перегляду чинних стандартів,
а також спільні підходи, що сприятимуть зближенню національних
практик,

та

настанови,

яких

розроблено

на

основі

найкращої

практики [299]. Слід вказати, що на теперішній час зобов’язання України,
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якого взято із приєднанням у 2017 р. до Плану BEPS щодо імплементації
мінімального стандарту, включає 4 кроки:
1. Боротьба з податковими зловживаннями, яких пов’язано із
використанням
пройшла

спеціальних

першу

режимів

експертизу

ОЕСР,

оподаткування.
при

цьому

Україна

було

вже

висловлено

зауваження з приводу специфіки оподаткування страхових компаній із
рекомендацією до гармонізації з європейською практикою;
2. Запобігання зловживань при застосуванні податкових конвенцій
за

допомогою

рекомендовано
обмеження

Багатостороннього
перегляд

вигод

конвенцій

«limitations

of

інструменту.
із

Експертами

застосуванням

benefits»

із

принципу

допоміжним

більш

суб’єктивним «principal purpose test»;
3. Запровадження

трирівневого

підходу

щодо

звітності

з

трансферного ціноутворення, в основі якого лежатиме автоматичний за
графіком обмін звітами транснаціональних компаній між компетентними
органами;
4. Збільшення ефективності механізмів вирішення спорів щодо
застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування між
країнами

через

поліпшення

процедури

досягнення

взаємної

домовленості [314].
Передумовою для виокремлення міжнародних стандартів щодо
оскарження

рішень,

дій

або

бездіяльності

суб’єктів

публічного

адміністрування є закріплення положення, що після використання всіх
національних засобів юридичного захисту кожен має право звертатися за
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових
установ чи до відповідних органів міжнародних організацій [113]. Такою
міжнародною судовою установою є Європейський суд з прав людини,
практика якого застосовується судами на рівні з принципом верховенства
права.
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Так, наприклад, відповідно до п. 50 рішення по справі «Щокін проти
України», Суд вказує, що будь-яке втручання публічних органів у мирне
володіння майном повинно бути законним, а позбавлення власності
можливе тільки «на умовах, передбачених законом». Тобто, збільшення
податковим органом зобов’язань особи з податку, видання рішення
суб’єктом владних повноважень, яке впливає на склад майна позивача,
безпідставне стягнення податків, зборів, штрафних санкцій, протиправне
винесення податковим органом спірних податкових повідомлень-рішень
визнається втручанням до його майнових прав, що порушує положення
ст. 1 Першого протоколу до Конвенції [326].
У рішенні по справі ПАТ «Нафтова компанія «ЮКОС» проти РФ»,
Суд

доходить

висновків

щодо

неприпустимості

притягнення

до

відповідальності одного суб’єкта за неправомірні дії іншого, тобто
закріплює правило індивідуальної відповідальності платника податків, а
також констатує, що втручання у майнові права платників податків
шляхом безпідставного стягнення податків, має бути законним і
забезпечувати «справедливий баланс» між вимогами загального інтересу
суспільства та захисту основоположних прав особи [325].
Визначаючи міжнародні стандарти діяльності суб’єктів публічного
адміністрування

у

сфері

оподаткування,

доцільним

вбачається

враховувати досвід функціонування вказаних органів у зарубіжних
державах.

Звертаючись

до

особливостей

діяльності

зарубіжних

податкових органів [291], можливо виокремити основні принципи їх
діяльності, на яких будується податкова система, а саме: побудова
відносин між платником податків і податковими органами на принципах
рівноправності і балансу прав і обов’язків сторін; відповідність засобів
поставленим цілям. Відбір об’єктів здійснюється з позиції високої
ймовірності виявлення порушень і, отже, збільшення обсягу нарахувань;
невідворотність покарання [296].
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Як слушно зазначає О.Є. Деменков, в основу реформування
податкових служб розвинутих країн світу покладено принцип орієнтації
на платника податків і створення демократизованої державної інституції,
що поступово переходить від суто фіскальної функції до стимулювання
економічного розвитку країни, а висока ефективність податкових систем
базується

на

широкому

використанні

інформаційно-комунікаційних

технологій, у тому числі, вільного доступу податкових органів до
інформаційних баз даних інших органів, які мають відомості про доходи,
витрати,

фінансові

зобов’язання

та

фінансовий

стан

платників

податків [69].
Необхідно зазначити, що на відміну від інших країн (зокрема й
України), де взаємодія між платниками податків та податковими
органами будується на засадах партнерських взаємовідносин, у США
віддають перевагу клієнтським відносинам. Ось чому декларована місія
Служби

внутрішніх

доходів

американських платників

США

податків

звучить

послугами

так:
вищої

«забезпечення
якості

через

допомогу в роз’ясненні та виконанні податкових зобов’язань, а також
застосування податкових законів належним чином справедливо по
відношенню до всіх». Реалізуючи зазначену місію, Служба внутрішніх
доходів

повинна

сприяти

зміцненню

добровільного

дотримання

податкових законів, намагатися максимально задовольнити інтереси
платників податків та зменшувати адміністративне навантаження на них,
забезпечити більш ефективну роботу податкової служби за рахунок
вдосконалення

податкової

системи

та

підвищення

кваліфікації

персоналу [357].
Проведений аналіз дає змогу стверджувати, що вказані міжнародні
стандарти забезпечення сфери оподаткування сприяють підвищенню
законослухняності платників податків, забезпечують добровільну сплату
податків та зборів, а також надають гарантії прав платника податків. І в
цьому аспекті необхідно зауважити, що оптимальне забезпечення сфери
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оподаткування в Україні є можливими тільки за умови проведення
науково

аргументованих

теоретико-практичних

паралелей

з

демократичними моделями країн ЄС, що має стати детермінантою
реформування

економічної,

політичної,

правової

та

інших

сфер

суспільного життя. У контексті наведеного слід вказати, що попри
багатоаспектність та достатню своєрідність, сфера оподаткування в
Україні має ще чимало питань, які потребують уточнення або нагального
вирішення.
Таким

чином,

у

цій

частині

дослідження

визначено,

що

інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування передбачає
собою спосіб організації і здійснення діяльності уповноважених суб’єктів
публічної адміністрації щодо впорядкування та створення належних умов
для сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, яка
має на меті досягнення публічного інтересу. В залежності від об’єму
повноважень,
виокремлено
наступним

яких
групи

чином:

надано
суб’єктів
1) тих

суб’єктам

публічної

забезпечення

суб’єктів,

що

сфери

адміністрації,
оподаткування

здійснюють

інституційне

забезпечення на загальнодержавному рівні (Кабінет Міністрів України,
Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України,
Державна митна служба України, громадські ради при органах влади
загальнодержавного

значення,

всеукраїнські

громадські

організації,

Верховна Рада України, Президент України, Національний Банк України,
Уповноважений Верховної Ради з прав людини); 2) тих суб’єктів, що
здійснюють інституційне забезпечення на місцевому рівні (територіальні
органи Державної податкової служби України та Державної митної
служби України,

місцеві державі

адміністрації,

органи

місцевого

самоврядування, громадські ради при місцевих органах влади, місцеві
громадські
адміністрації.

організації,

Верховна

Рада

АРК,

військово-цивільні
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Звернуто увагу на міжнародні стандарти функціонування суб’єктів
публічної адміністрації у сфері оподаткування, до яких, як видається, слід
відносити

такі:

а) загальні

стандарти;

б) спеціальні

стандарти;

в) стандарти щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів
публічного

адміністрування.

При

цьому,

найбільшу

кількість

міжнародних актів складають спеціальні стандарти, до яких належать:
а) договори про уникнення подвійного оподаткування; б) договори про
попередження податкових ухилень; в) договори про обмін податковою
інформацією; г) договори, яких спрямовано на протидію розмиванню бази
оподаткування.
Сказане

дозволяє

усвідомити,

що

інституційний

механізм

забезпечення сфери оподаткування завжди повинен відповідати цілям та
завданням, які ставляться перед державою. При цьому, проведений аналіз
свідчить, що й нині залишаються чимало дискусійних аспектів у
розумінні інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування, а
тому, видається, попереду його чекає ще не одна зміна, актуалізована
подальшим

пошуком

системовизначальних

умов

і

факторів

високоефективної інституціоналізації процесів та результатів публічного
адміністрування.
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РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ
2.1. Органи державної виконавчої влади як уповноважені
суб’єкти у сфері оподаткування
Упорядкування суспільних відносин, що є метою публічного
адміністрування, реалізується через діяльність суб’єктів публічного
адміністрування – органів державної виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та суб’єктів делегованих повноважень в економічній,
соціальній,

культурній,

політичній

сферах,

а

особливо

у

сфері

оподаткування. При цьому, враховуючи поділ суб’єктів публічного
адміністрування

сферою

оподаткування,

вбачається

за

доцільне

констатувати, що найбільш численною групою виступають органи
державної виконавчої влади. Слід вказати, що у сфері оподаткування
загальнодержавного значення набуває діяльність таких органів дер жавної
виконавчої влади, як: 1) Кабінет Міністрів України; 2) Міністерство
фінансів України; 3) Державна податкова служба, Державна митна
служба України тощо.
Говорячи про Кабінет міністрів України як змістовний елемент
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування [420], слід
вказати, що положеннями ст. 113 та ст. 116 Конституції України
передбачено, що Кабінет Міністрів України визнається вищим органом у
системі органів виконавчої влади, за яким закріплено повноваження щодо
утворення, реорганізації та ліквідації міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади [115].
Правове забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України
виражено в положеннях Закону України «Про Кабінет Міністрів
України», відповідно до ст. 1 та ст. 2 якого встановлено, що вищим
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органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України,
який, крім іншого, забезпечує проведення державної фінансової та
податкової політики, а також сприяє стабільності грошової одиниці
України [255].
Показово, що метою функціонування Кабінету Міністрів України як
суб’єкта публічної адміністрації є забезпечення публічних інтересів, а
також здійснення належного публічного адміністрування у тих сферах
суспільних відносин, в межах яких його наділено повноваженнями. Не
виключенням є і сфера оподаткування.
Додатково зауважимо, що серед

основних завдань Кабінету

Міністрів України як суб’єкта публічної адміністрації: вжиття заходів
щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення
сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особисто сті,
забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у
тому числі амортизаційної, податкової політики тощо [255]. При цьому,
важливість якісної реалізації визначених завдань Кабінету Міністрів
України підкреслюється суспільною необхідністю, адже від ефективності
діяльності Кабінету Міністрів України залежить стан забезпеченості прав
і свобод громадян у сфері оподаткування.
У цьому аспекті не можна не відзначити, що слушним видається
виокремлення груп повноважень Кабінету Міністрів України як вищого
органу державної виконавчої влади, а саме: 1) політичні (визначення
політичних пріоритетів, напрямів роботи міністерств); 2) управлінські
(керівництво міністерствами); 3) організаційні (внесення на розгляд
Кабінету Міністрів України пропозицій щодо утворення, реорганізації та
ліквідації урядових органів у системі міністерств); 4) нормативно-правові
(погодження

законопроектів

та

інших

нормативних

документів);

5) кадрові (внесення пропозицій щодо призначення на посаду та
звільнення з посади керівників міністерств); 6) представницькі (ведення
переговорів і підписання міжнародних договорів України, відповідно до
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наданих повноважень). Крім того, Кабінет Міністрів України здійснює
постійний

контроль

за

виконанням

органами

виконавчої

влади

Конституції України та інших актів законодавства України, вживає
заходів щодо усунення недоліків у роботі зазначених органів.
Згідно ж положень Податкового кодексу України, до повноважень
Кабінету Міністрів України у податковій сфері віднесено: визначення
переліку надавачів бюджетних грандів [209, ст. 14.1.277]; встановлення
порядку надання інформації державними органами, що ведуть облік або
реєстрацію

рухомого

майна

та

інших

активів,

які

є

об’єктом

оподаткування, про власників та/або користувачів такого рухомого май на
контролюючим органам [209, ст. 68.3]; встановлення порядку ведення
Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових
підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з
Реєстру [209, ст. 133.4.5]; визначення переліку документів та порядок їх
подання для отримання податкової соціальної пільги [209, ст. 169.2.1];
встановлення

порядку

обчислення

та

накопичення

реєстраторами

розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу
сум податку [209, ст. 201.11] тощо.
Отже,

Кабінет

Міністрів

України

є

суб’єктом

публічної

адміністрації, на якого покладено повноваження щодо забезпечення
публічних

інтересів,

а

також

здійснення

належного

публічного

адміністрування, у тому числі, у сфері оподаткування. При цьому,
видається, питання функціонування Кабінету Міністрів України як
змістовного елементу інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування є перспективним напрямом наукових досліджень та
потребує особливої уваги з боку науковців та практиків у галузі
публічного управління та адміністрування [292; 293; 295].
На теперішній час провідну роль у сфері оподаткування відіграє
Міністерство фінансів України як центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики.
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Між тим, слід вказати, що в Україні численні незбалансовані реформи
неодноразово фактично руйнували структуру суб’єктів формування та
реалізації державної податкової політики, що призводило не тільки до
досить заплутаного визначення відповідальних суб’єктів державної
податкової політики, а й нечіткого формулювання сфер, за які вони є
відповідальними. Вказані структурні трансформації створювали значні
проблеми

в

оподаткування

адміністративно-правовому
в

Україні.

А

тому

на

регулюванні
теперішній

час

сфери
питання

функціонування Міністерства фінансів України як центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
податкової політики, та відіграє провідну роль у сфері оподаткування,
викликає підвищений інтерес сучасних науковців [417].
І в цьому аспекті слід вказати, що державна податкова політика є
діяльністю держави у сфері встановлення, правового регламентування та
організації справляння податків та податкових платежів у централізовані
фонди

грошових

ресурсів

держави.

Поряд

із

цим,

наприклад,

Г.Ю. Ісаншиною податкову політику визначено як систему дій, які
проводяться державою у галузі податків та оподаткування. Податкова
політика, на думку автора, знаходить своє відображення у видах податків,
розмірах

податкових

ставок,

визначенні

платників

і

об’єктів

оподаткування, у податкових пільгах [98, c. 6]. Натомість Л.М. Шаблиста
визначає податкову політику в якості діяльності держави у сфері
встановлення й стягнення податків [380, с. 26]. По-суті, у тому ж ключі
тлумачить досліджуване поняття А.М. Соколовська, яка стверджує, що
сучасна податкова політика полягає у встановленні та зміні елементів
податкової системи (різновидів податків, ставок, структури податкової
системи, суб’єктів, об’єктів оподаткування, податкової бази, пільг тощо)
для забезпечення надходжень до бюджету, достатніх для виконання
державою покладених на неї функцій та стимулювання економічного
зростання» [320, с. 65].
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З огляду на наведені визначення та узагальнивши думки вчених,
можна зробити висновок, що податкова політика являє собою діяльність
держави,

яка

є

вираженою

у

комплексі

заходів,

здійснюваних

уповноваженими на те органами публічного адміністрування в області
податків і зборів, що відображають класифікацію податків, методи і
принципи оподаткування, які діють на законній підставі в податковій
системі України.
Міністерство фінансів України як провідний орган держави, що,
крім іншого, забезпечує формування та реалізацію єдиної державної
податкової

політики,

державної

політики

у

сфері

боротьби

з

правопорушеннями під час застосування законодавства, є центральним
органом

виконавчої

влади,

діяльність

якого

спрямовується

та

координується Кабінетом Міністрів України [243].
Слід вказати, що Міністерство фінансів України у своїй діяльності
керується нормативно-правовими актами загального та спеціального
характеру. Так, до нормативно-правових актів загального характеру
належать акти, що регулюють діяльність центральних органів виконавчої
влади (наприклад, Конституція України [115], Закон України «Про
центральні органи виконавчої влади» [288]. У той же час, до актів
спеціального характеру відносяться ті, що регулюють безпосередньо
діяльність Міністерства фінансів України як суб’єкта податкових
правовідносин (Положення про Міністерство фінансів України) [243].
Як видається, основним призначенням Міністерства фінансів
України

як

суб’єкта

податкових

правовідносин

є

забезпечення

формування та реалізація державної фінансової, бюджетної та боргової
політики, державної політики у сфері міжбюджетних відносин та
місцевих бюджетів, забезпечення формування та реалізація державної
політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства,
державного
фінансового

фінансового
контролю,

контролю,

казначейського

державного
обслуговування

внутрішнього
бюджетних
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коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
забезпечення формування та реалізація єдиної державної податкової
політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під
час застосування податкового законодавства тощо.
При цьому, як учасник податкових правовідносин, Міністерство
фінансів України наділено відповідним правовим статусом, особливості
якого мають прояв у його структурних складових. Детальний аналіз
наукових доробків вчених-правників дозволяє до структурних елементів
правового статусу Міністерства фінансів України віднести такі елементи:
1) принципи функціонування; 2) мета та завдання; 3) предмет відання;
4) компетенція;

5) функції;

6) повноваження;

7) порядок

прийняття

рішень.
Так, важливою складовою правового статусу Міністерства фінансів
України є принципи його функціонування. Говорячи про принципи
функціонування Міністерства фінансів України як складової його
правового статусу, слід вказати, що Міністерство фінансів України у
своїй діяльності повинно керуватися загальними принципами діяльності
органів публічного адміністрування та спеціальними принципами, які
окремо визначено нормативними актами профільного характеру. Так,
зокрема

Законом

влади» [288],

до

України

«Про

спеціальних

центральні

принципів

органи

віднесено:

виконавчо ї
забезпечення

дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперервність,
забезпечення єдності державної політики, єдиноначальність.
Метою діяльності Міністерства фінансів України є забезпечення
публічного адміністрування у тих сферах діяльності, в котрих його
наділено спеціальними повноваженнями, зокрема, у сфері забезпечення
формування та реалізації державної фінансової, бюджетної та боргової
політики, державної політики у сфері міжбюджетних відносин та
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місцевих бюджетів, державної політики у сфері державного пробірного
контролю, бухгалтерського обліку та аудиту тощо [243].
Основні завдання Міністерства фінансів України визначено на
законодавчому рівні та направлено на конкретизацію мети діяльності.
Серед

них:

1) забезпечення

формування

та

реалізація

державної

фінансової, бюджетної та боргової політики, державної політики у сфері
міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, державної політики у
сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку та
аудиту; 2) забезпечення формування та реалізації державної політики у
сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного
фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю,
казначейського

обслуговування

бюджетних

коштів;

3) забезпечення

формування та реалізація єдиної державної податкової і митної політики,
державної

політики

з

адміністрування

єдиного

внеску

на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики
у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового
та митного законодавства тощо [243].
Компетенція

як

структурний

елемент

правового

статусу

Міністерства фінансів України складається з сукупності визначених
повноважень, яких надано суб’єкту у межах конкретного предмету
відання, які він має право реалізовувати у процесі практичної діяльності.
Таким чином, компетенція складається з трьох елементів: повноваження,
предмет відання, функції. При цьому, варто вказати, що Міністерство
фінансів України є суб’єктом галузевої компетенції, оскільки регулює
окрему сферу суспільних відносин.
Предметом відання Міністерства фінансів України як суб’єкта
податкових правовідносин є сфера суспільних відносин, що виникають
під час забезпечення реалізації державної податкової політики, зокрема,
це сфера боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового
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та

митного законодавства,

сфера

реалізації державної податкової

політики та ін. [243].
Щодо функцій Міністерства фінансів України як елемента його
правового статусу, видається, обґрунтовану класифікацію пропонує
Є.І. Білокур, відповідно до якої функції Міністерства фінансів України
можна поділити на соціально-орієнтовані та внутрішньо-орієнтовані [40].
При цьому, соціально-орієнтовані функції Міністерства фінансів України
характеризують

безпосередньо

процес

його

впливу

на

податкові

правовідносин (керовані об’єкти), у той час як внутрішньо-орієнтовані
функції Міністерства фінансів України спрямовано на забезпечення умов
його нормального функціонування.
Повноваження

Міністерства

фінансів

України

як

суб’єкта

податкових правовідносин є сукупністю його прав та обов’язків, які
нормативно закріплюються та поширюються на всю територію держави.
Щодо порядку прийняття рішень, варто зазначити, що Міністерство
фінансів України, у межах повноважень, передбачених законом, на основі
і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України
та

постанов

Верховної

Ради

України,

прийнятих

відповідно

до

Конституції України та законів України, актів Кабінету Міністрів
України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Накази
Міністерства фінансів України є регуляторними актами, підлягають
державній реєстрації в установленому законодавством порядку [243].
Не можна залишити поза увагою той факт, що наявність потужної та
ефективної системи управління державними фінансами є невід’ємною
умовою для забезпечення стійкого економічного зростання і ефективного
надання державних послуг, а також створення підґрунтя і стимулів для
проведення реформ в інших сферах. А тому Міністерством фінансів
України, як суб’єктом податкових правовідносин, у 2017 році було
розроблено Стратегію реформування системи управління державними
фінансами

на

2017-2020 роки,

згідно

якої

визначено

пріоритети
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центрального органу виконавчої влади у забезпеченні формування та
реалізації державної податкової політики. Метою вказаної Стратегії стала
побудова сучасної та ефективної системи управління державними
фінансами,

яка

буде здатною надавати якісні державні послуги,

ефективно акумулюючи ресурси та розподіляючи їх відповідно до
пріоритетів

розвитку

держави

у

середньо-

та

довгостроковій

перспективі [279].
Основними завданнями Стратегії реформування системи управління
державними

фінансами

на

повноцінне

впровадження

2017-2020 роки

у

стратегічного

та

податковій

сфері

є

середньострокового

бюджетного планування, що забезпечить розподіл ресурсів відповідно до
визначених пріоритетів держави та посилення загальної бюджетноподаткової дисципліни, запровадження дієвої системи планування і
оцінювання виконання державного бюджету та підвищення якості й
ефективності адміністрування податків і зборів [371] та рівня дотримання
вимог податкового законодавства.
Відповідно, основними пріоритетами Міністерства фінансів України
у сфері податкових правовідносин стали:
підвищення

ефективності,

стабільності

та

прогнозованості

податкової системи, підвищення якості та ефективності податкового
адміністрування, ефективне акумулювання ресурсів, необхідних для
виконання державою своїх функцій;
забезпечення справедливості та рівності податкової системи, її
адаптація до норм та правил Європейського Союзу;
відсутність негативного впливу для ведення бізнесу та сприяння
економічному розвитку;
розширення бази оподаткування.
Слід поставити наголос на тому, що як наслідок реалізації Стратегії
реформування системи управління державними фінансами на 20172020 роки,

Міністерство

фінансів

України

як

суб’єкт

податкових
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правовідносин,

загалом,

повинно

забезпечувати

послідовність

та

передбачуваність бюджетної та податкової політики, підвищувати рівень
прозорості та підзвітності податкової сфери, забезпечувати розвиток
податкової сфери в цілому [279].
Не можна залишити поза увагою і той факт, що Міністерство
фінансів України як суб’єкт податкових правовідносин, працює над
прозорістю та зрозумілістю податкової політики України. З цією метою
протягом

2018-2019 року

було

підготовлено

та

затверджено

18

податкових консультацій. Між тим, з метою надання пропозицій та
рекомендацій щодо підготовки проектів узагальнюючих податкових
консультацій, Міністерством фінансів України створено Експертну раду з
питань

підготовки

узагальнюючих

податкових

консультацій

при

Міністерстві фінансів України як постійно діючий консультативно дорадчий орган. Як приклад таких податкових консультацій Міністерства
фінансів України можна навести наказ Міністерства фінансів України
«Про

затвердження

Узагальненої

податкової

консультації

щодо

перебування у Реєстрі неприбуткових установ та організацій комунальних
некомерційних

підприємств,

які

передають

закріплене

за

ними

майно» [250], наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження
Узагальненої податкової консультації з деяких питань оподаткування
податком на додану вартість» [249], наказ Міністерства фінансів України
«Про затвердження Узагальнюючих податкових консультацій» щодо
оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором
суми доходу, виплаченого роботодавцем працівнику за товари (роботи,
послуги), що були придбані таким працівником за рахунок власних
готівкових коштів; щодо оподаткування операцій обов’язкового продажу
акцій акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого
контрольного пакета [252], наказ Міністерства фінансів України «Про
затвердження узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань
оподаткування платою за землю» (узагальнюючої податкової консультації
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щодо

справляння

плати

за

землю

у

разі

оренди

площі

у

багатоквартирному будинку; узагальнюючої податкової консультації
щодо сплати земельного податку власником нерухомого майна, що
розташоване на земельній ділянці, права на яку у такої особи не
оформлені; узагальнюючої податкової консультації щодо справляння
земельного податку з фізичних осіб – підприємців платників єдиного
податку) [251] та інші.
У той же час, важливим аспектом діяльності Міністерства фінансів
України

як

суб’єкта

податкових

правовідносин

є

міжнародне

співробітництво. Так, з метою стабілізації української податкової
політики, сприяння проведенню структурних реформ та створення
підґрунтя для сталого економічного зростання, Міністерство фінансів
активно співпрацює з дво- та багато сторонніми партнерами України. В
рамках такого співробітництва Міністерство працює над залученням
технічної

підтримки,

обміном

кращим

міжнародним

досвідом

та

приведенням українських стандартів у відповідність до світових практик.
Разом із тим, одним із завдань Міністерства фінансів України
визначається здійснення заходів з підготовки до імплементації у
національне

законодавство

співробітництва

та

рекомендацій

розвитку

(ОЕСР)

Організації

економічного

у

міжнародного

сфері

оподаткування, трансфертного ціноутворення, а також щодо обміну
фінансовою інформацією у податкових цілях [243]. Як приклад такого
співробітництва можна навести Угоду між Міністерством фінансів
України та Міністерством фінансів Республіки Вірменія про співпрацю,
відповідно

до

якої

сторони

сприятимуть

поглибленню

співпраці,

проведенню постійних консультацій та обміну досвідом з основних
принципів і підходів до формування ефективної системи податків,
платежів і зборів (прямі і непрямі податки) [355]. Ще одним прикладом
міжнародного співробітництва Міністерства фінансів України як суб’єкта
податкових правовідносин є Угода між Міністерством фінансів України і
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Міністерством фінансів Республіки Польща про співробітництво, згідно
якої сторони сприятимуть поглибленню співробітництва та обміну
досвідом з питань фінансово-кредитних відносин, зокрема, щодо методів
утворення необхідного банку даних для забезпечення ефективного
контролю за сплатою податків і зборів [354].
Підсумовуючи роздуми стосовно функціонування Міністерства
фінансів України як змістовного елемента інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування, відмітимо, що результативність
функціонування

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні істотно залежить від оптимальності розподілу
повноважень всіх його ланок. При цьому, одним з головних завдань
Міністерства фінансів України як центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики,
має

стати забезпечення

злагодженості у функціонуванні окремих

елементів і ланок податкових відносин. Цього досягають чітким
розмежуванням функцій і повноважень між податковими органами та
інституціями. Адже нинішній непростий економічний стан України
залишається актуальним та відкритим для подальших досліджень
проблем покращення інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні та визначення місця і ролі в цьому механізмові
Міністерства фінансів України. У той же час, специфіка правового
статусу

Міністерства

фінансів

України

як

центрального

органу

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
податкової політики,

вимагає подальшого ґрунтовного аналізу та

розробки комплексних напрацювань з метою його вдосконалення [403].
Зміст «інших центральних органів виконавчої влади» розкрито в
положеннях

Закону

України

«Про

центральні

органи

державної

виконавчої влади», згідно ст. 16 якого інші центральні органи виконавчої
влади, залежно від напрямів діяльності, поділяються на: 1) служби,
більшість функцій яких утворюють функції з надання адміністративних
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послуг; 2) агентства, більшість функцій яких складають функції щодо
управління
функцій

об’єктами

яких

державної

складають

власності;

3) інспекції,

контрольно-наглядові

функції,

більшість
а

також

комісії [288].
Зазначимо, що до інших центральних органів виконавчої влади як
елементів

інституційної

структури

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні належать: Державна податкова служба України,
Державна митна служба України та Державна фіскальна служба України.
Відтак, хоча службою є центральний орган виконавчої влади, більшість
функцій якого складають функції з надання адміністративних послуг
фізичним і юридичним особам, означений орган може додатково
здійснювати як функції з контролю, так і функції з управління об’єктами
державної чи комунальної власності.
Необхідно зазначити, що правовий статус Державної податкової
служби України та Державної митної служби України регламентовано
профільними положеннями. Так, відповідно до Положення про Державну
податкову службу України, вона є центральним органом виконавчої
влади, якого уповноважено реалізовувати державну податкову політику,
державну

політику

загальнообов’язкове

з

адміністрування

державне

вказаної мети здійснюється

соціальне
шляхом

єдиного

внеску

страхування.

виконання

на

Досягнення

основних завдань

Державної податкової служби України, зокрема: 1) внесення пропозицій
щодо

вдосконалення

2) розроблення

актів

пропозицій

законодавства
щодо

форм

у сфері

оподаткування;

податкових

декларацій

(розрахунків), звітності та інших документів; 3) здійснення контролю за
дотриманням вимог податкового законодавства, законодавства щодо
адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань,
контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову
службу України; 4) здійснення контролю за правомірністю бюджетного
відшкодування податку на додану вартість; 5) здійснення реєстрації та
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обліку

платників

податків,

платників

єдиного

внеску,

об’єктів

оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням тощо [244, ч. 4].
Що стосується Державної митної служби України, то вона є
центральним органом державної виконавчої влади, на якого покладено
обов’язки щодо реалізації державної митної політики, державної політики
у

сфері

боротьби

з

правопорушеннями

під

час

застосування

законодавства з питань митної справи. Таким чином, головною метою
діяльності означеного суб’єкта у сфері оподаткування є дотримання
законодавства щодо оподаткування митом, акцизним податком, податком
на додану вартість, іншими податками та зборами, які відповідно до
податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із
ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або
територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з
митної території України або території вільної митної зони [209,
ст. 41.1.2].
Функціональне призначення Державної податкової служби України
та Державної митної служби України полягає у визнанні вказаних
суб’єктів як контролюючих, а Державної податкової служби України – ще
й як органу стягнення та закріплення за ними виключних повноважень на
проведення перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування
та сплати податків і зборів, що заборонено іншим державним органам.
Згідно положень ст. 283 Кодексу адміністративного судочинства,
при здійсненні повноважень у сфері оподаткування, податкові та митні
органи можуть звертатися до адміністративного суду щодо: 1) зупинення
видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків;
2) підтвердження
платника

обґрунтованості

податків; 3) надання

адміністративного

дозволу на

арешту

погашення

майна

усієї суми

податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у
податковій заставі; 4) зобов’язання керівника підприємства провести
інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які
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перебували

або

перебувають

під

митним

контролем

чи

використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були
поміщені у відповідний митний режим [107].
В процесі аналізу вказаних повноважень Державної податкової
служби України та Державної митної служби України, виникає логічне
запитання щодо співвідношення згаданих центральних органів виконавчої
влади та Державної фіскальної служби України, адже відповідно до
чинного Положення, Державною фіскальною службою є центральний
орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику,
державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з
адміністрування єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з
правопорушеннями

під

час

застосування

податкового,

митного

законодавства [237]. Таким чином, Державна фіскальна служба України
містить поєднані повноваження контролюючих органів – Державної
податкової служби України та Державної митної служби України.
Зазначимо,

що

відповідно

до

Концептуальних

напрямів

реформування системи органів, що реалізують державну податкову та
митну політику, одним із означених напрямів є здійснення систематизації
та аналізу функцій Державної фіскальної служби України і виважений
підхід під час їх перерозподілу до Державної податкової служби України
та Державної митної служби України. Крім того, необхідним є розділення
сервісної та правоохоронної функцій Державної податкової служби
України та передача правоохоронної функції органу з розслідування
фінансових злочинів – центральному органу виконавчої влади, на який
покладається

обов’язок

забезпечення

запобігання,

виявлення,

припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень,
об’єктом

яких

є

фінансові

інтереси

держави

та/або

місцевого

самоврядування [272].
Наголосимо, що до грудня 2018 р. збір та адміністрування податків,
у тому числі і мита, покладались на Державну фіскальну службу України,
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але 18.12.2018 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення
про реорганізацію Державної фіскальної служби України шляхом поділу
на 2 окремих органи – Державну податкову службу України та Державну
митну службу України.
Як

визначено

розпорядженням

Кабінету

Міністрів

України

«Питання Державної податкової служби», на Державну податкову службу
України покладаються функції та повноваження Державної фіскальної
служби України, що припиняється, з реалізації державної податкової
політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування [203]. А згідно
розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання Державної митної
служби»,

Державна

митна

служба

України

набуває

повноважень

Державної фіскальної служби України, що припиняється, з реалізації
державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з
правопорушеннями

під

час

застосування

законодавства

з

питань

державної митної справи [202].
Що ж стосується Державної фіскальної служби України, то як
передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р.
№ 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та
Державної митної служби України», Державна фіскальна служба України
продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері
реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері
державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з
правопорушеннями

під

час

застосування

податкового,

митного

законодавства до завершення здійснення заходів з утворення Державної
податкової служби, Державної митної служби та центрального органу
виконавчої
запобігання,

влади,

на

виявлення,

який

покладається

припинення,

обов’язок

розслідування

забезпечення
та

розкриття

кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси
держави та/або місцевого самоврядування [284, ч. 2].
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Таким чином, для остаточної ліквідації Державної фіскальної
служби України необхідним є утворення останнього з вище описаних
суб’єктів – центрального органу виконавчої влади, на який покладено
обов’язок щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та
розкриття кримінальних правопорушень у сфері оподаткування. І хоча на
даному етапі розвитку сфери оподаткування окреслені функції належать
підрозділам податкової міліції у складі Державної фіскальної служби
України, діяльність яких регламентовано положеннями розділу XVIII-2
Податкового кодексу України, в подальшому функції щодо розслідування
та розкриття кримінальних правопорушень у сфері оподаткування
перейдуть до Бюро економічної безпеки України. Відзначимо, що
Проектом Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»,
підписання якого відбулось 22.03.2021 року, визначено, що Бюро
економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який
покладено завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на
функціонування економіки держави [289]. Вказаний суб’єкт поєднує
повноваження Служби безпеки України в частині економічних злочинів
та Податкової міліції, що більшою мірою характеризують його не як
силовий, а аналітичний орган.
Таким чином, реформаторські процеси, які відбулися у 2018–
2019 роках як складова адміністративної реформи в Україні, внесли
корективи до інституційної структури механізму забезпечення сфери
оподаткування
проаналізовано

в

Україні.
роль

загальнодержавного

Між

тим,

органів

значення

у

цій

державної
у

сфері

частині дослідження
виконавчої

оподаткування

влади
шляхом

виокремлення сутністно-змістовних характеристик: 1) Кабінету Міністрів
України; 2) Міністерства фінансів України; 3) Державної податкової
служби України, Державної митної служби України тощо.
Визначено правовий статус Міністерства фінансів України шляхом
детермінування

його

основних

складових,

зокрема:

1) принципи
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функціонування; 2) мета та завдання; 3) предмет відання; 4) компетенція;
5) функції; 6) повноваження; 7) порядок прийняття рішень.
Акцентовано увагу на тому, що Державна податкова служба
України

та

Державна

митна

служба

України

виникли

шляхом

реорганізації Державної фіскальної служби України (процедуру якої було
запроваджено у 2018 р.), поділу її повноважень на такі напрямки:
1) реалізацію державної податкової політики та 2) реалізацію державної
митної політики, та передачі її повноважень, відповідно, до окреслених
контролюючих органів.
Встановлено, що на теперішній час нагальною видається потреба у
прийнятті нормативно-правового акту у податковій сфері, яким було б
регламентовано

взаємодію

Державної податкової служби

України,

Державної митної служби України та Бюро економічної безпеки, як
правонаступників Державної фіскальної служби України, зокрема, в
частині спільних повноважень у сфері оподаткування. Крім того,
доцільним вбачається додати до ч. 4 Положення про Державну податкову
службу України повноваження щодо врахування думки громадськості при
проведенні державної податкової політики та ухваленні управлінських
рішень. Дане твердження аргументовано, зокрема, Положенням про
Громадську раду при Державній податковій службі України, метою
діяльності якої є забезпечення участі громадян в управлінні державними
справами, налагодження ефективної взаємодії Державної податкової
служби України з громадськістю, врахування громадської думки під час
формування та реалізації державної політики [215].
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2.2.

Інститути

громадянського

суспільства

як

суб’єкти

забезпечення сфери оподаткування
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом у 2014 році активувало процеси удосконаленням правового
регулювання усіх сфер життя, впровадження принципів верховенства
права

й

належного

врядування

у

діяльність

суб’єктів

публічної

адміністрації, децентралізації публічної влади в Україні [356]. При цьому,
одним із питань, що потребує особливої уваги та нагального вирішення,
стало

питання

взаємодії

органів

державної

влади

з

інститутами

громадянського суспільства. У зв’язку із цим актуальності набуває
наукове

дослідження

специфіки

участі

інститутів

громадянського

суспільства в управлінні державними справами [423].
Разом із тим, на теперішній час взаємодія органів державної влади з
інститутами громадянського суспільства залишається малоефективною.
Вказане

пояснюється

відсутністю

належних

механізмів

правового

регулювання питань участі інститутів громадянського суспільства в
управлінні державними справами. Адже основні нормативні акти, яких
прийнято на центральному рівні, та які стосуються

взаємодії із

громадськістю, створення громадських рад тощо, на теперішній час є
зорієнтованими на центральні органи виконавчої влади. Разом із тим,
відповідно до задекларованих постулатів реформ – адміністративної,
конституційної та децентралізації, головними суб’єктами локального
політичного процесу повинні стати саме місцеві органи виконавчої влади.
Відтак, чинне законодавство та більшість державних процедур, на жаль,
не відображають сучасних потреб. За таких умов необхідним видається не
просто

фрагментарне

та

декларативне

закріплення

європейських

стандартів демократії в Україні, а й реальне залучення інститутів
громадянського суспільства до процесів формування та реалізації
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державної політики, що буде відігравати ключову роль у забезпеченні
економічного та соціального прогресу в державі.
Говорячи ж про сферу оподаткування, слід вказати, що на
теперішній час реформування сучасної податкової системи передбачає
впровадження

у

взаємовідносин

практичну
з

інститутами

дійсність

якісно

громадянського

нових

принципів

суспільства,

яких

спрямовано на створення сприятливих умов для діяльності інститутів
громадянського суспільства та підвищення їх ролі у публічному
адмініструванні. Тому дослідження питань щодо залучення інститутів
громадянського суспільства до забезпечення сфери оподаткування в
Україні має не лише теоретичне, але й практичне значення, що
першочергово пов’язано з опозиціонуванням України в якості правової
держави.
Так, відповідно до положень ст. 1 Конституції України, наша
держава є демократичною [115]. Вказана норма є принципом, а також
метою правового регулювання будь-яких суспільних відносин. При
цьому, видається, перехід від репресивного типу державного управління
до

демократичного

повинен

бути

спрямованим

на

послідовну

трансформацію суспільства, що дозволить належним чином інтегрувати
та встановити цінності прав людини та верховенства права [78].
Загалом, невід’ємною складовою всіх демократичних правових
держав світу є розвинуте громадянське суспільство. Очевидно, і навіть
аксіоматично, що сильна держава не може бути без розвиненого
громадянського суспільства, однак громадянське суспільство та його
інститути стають дієвим чинником державотворення лише і виключно за
умови конструктивного та соціально відповідального діалогу з державою
у межах правового поля. У зв’язку із цим найбільший інтерес для
обговорення викликають питання про співпрацю держави та інститутів
громадянського суспільства в різних сферах суспільного життя, у тому
числі,

й

у

сфері

оподаткування.

Адже

нобхідність

підвищення
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ефективності забезпечення сфери оподаткування вимагає консолідації
зусиль органів публічного адміністрування з інститутами громадянського
суспільства.
При цьому, запорукою успішного процесу демократизації являється
його підкріплення реформами, що оптимізують участь громадянського
суспільства в управлінні державними справами та функціонуванні
механізмів правового регулювання усіх сфер суспільних відносин,
включаючи податкові. Показово, що в Національній стратегії сприяння
розвитку

громадянського

суспільства

в

Україні

на

2016-2020 рр.

зазначено, що її прийняття «…зумовлено необхідністю створення
державою сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства,
різноманітних

форм

демократії

участі,

налагодження

ефективної

взаємодії громадськості з органами державної влади та органами
місцевого самоврядування» [270].
Отже, громадянське суспільство у сучасній науці визначається як
сфера самоорганізації, самоврядування, взаємодії і спілкування вільних
індивідів на основі добровільно сформованих асоціацій, яка є захищеною
необхідними законами від прямого втручання і регламентації з боку
держави і у якій переважають громадянські цінності [109, с. 70]. Загалом,
окреслюючи простір громадянського суспільства, демократична правова
держава не втручається у нього. При цьому, громадянське суспільство
покликано відстоювати перед державою безпосередні інтереси громадян
та їх груп, їх право на самоорганізацію та самоврядування, є гарантом
захисту громадян від втручання державних інституцій у їх приватне
життя [298].

Наголосимо

також,

що

Концепція

громадянського

суспільства передбачає: людина – головний суб’єкт суспільства, її права
свободи і інтереси – найвищі цінності.
Аналіз юридичної літератури свідчить про те, що в основі
розвинутого громадянського суспільства лежить активна діяльність
інститутів громадянського суспільства. При цьому, термін «інститути
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громадянського суспільства» є настільки поширеним, що має декілька
варіантів:
1) суб’єкти, які в процесі своєї діяльності формують суспільні
відносини, яких спрямовано на утвердження громадянського суспільства;
2) інститути, які об’єднують у своєму складі норми конституційного
та інших галузей права, що регулюють суспільні відносини у відповідній
сфері та виступають складовими елементами багатовимірної системи
конституційного права України;
3) узагальнююча назва для всіх упорядкованих та структурованих
виявів громадянського суспільства тощо [359].
Видається, всі вказані підходи щодо визначення поняття «інститути
громадянського суспільства» заслуговують на увагу і, одночасно, жоден
із них не має монополії на істину.
У той же час, говорячи про нормативне закріплення поняття
«інститути громадянського суспільства», слід вказати, що відповідно до
положень
експертизи

абз. 2

п. 2

діяльності

Порядку
органів

сприяння
виконавчої

проведенню
влади,

громадської

затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 976, до
інститутів громадянського суспільства необхідно відносити: громадські
організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців,
благодійні та релігійні організації, органи самоорганізації населення,
недержавні
товариства

засоби
і

масової

установи,

інформації
яких

та

інші

легалізовано

непідприємницькі
відповідно

до

законодавства [248].
Необхідно зазначити, що нормативно-правовою основою діяльності
інститутів громадянського суспільства є такі групи нормативно-правових
актів:
1) які визначають правові засади створення, права та гарантії
діяльності інститутів громадянського суспільства. Насамперед, Закон
України «Про громадські об’єднання» [235], Закон України «Про
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молодіжні та дитячі громадські організації» [259], Закон України «Про
благодійництво та благодійні організації» [228], Закон України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [268], Закон України
«Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх
діяльності» [263] та інші.
2) якими встановлено форми участі інститутів громадянського
суспільства в управлінні державними справами. Серед них: Постанова
Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики» [238], Порядок сприяння
проведення

громадської

експертизи

діяльності

органів

виконавчої

влади [248], Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики [247] та інші.
Показовим є те, що реформування сучасної податкової системи
передбачає впровадження у практичну дійсність якісно нових принципів
взаємовідносин

з

інститутами

громадянського

суспільства,

яких

спрямовано на створення сприятливих умов для діяльності інститутів
громадянського суспільства та підвищення їх ролі у публічному
адмініструванні.

При

цьому,

залучення

інститутів

громадянського

суспільства до забезпечення сфери оподаткування відповідає загальним
тенденціями розвитку публічного адміністрування. Відповідно, системна
державна підтримка громадянського суспільства повинна здійснюватися у
таких напрямках:
створення сприятливих умов для формування та інституційного
розвитку

організацій

правового
припинення

статусу,
органів

громадянського

порядку

суспільства

створення,

самоорганізації

організації

населення,

(удосконалення
діяльності

та

розширення

їх

повноважень щодо участі у вирішенні питань місцевого значення;
закріплення на законодавчому рівні питання обов’язкового планування у
Державному бюджеті України і місцевих бюджетах видатків на надання
на конкурсних засадах фінансової підтримки для виконання програм
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(реалізації проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського
суспільства тощо);
забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час
формування та реалізації державної та регіональної політики, вирішення
питань місцевого значення (закріплення у законодавстві порядку:
проведення

органами

самоврядування

виконавчої

консультацій

з

влади,

органами

громадськістю

місцевого

щодо

проектів

нормативно-правових актів під час їх розроблення зі встановленням
вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться, та
механізму запобігання порушенню вимог щодо обов’язковості таких
консультацій; визначення порядку здійснення громадської експертизи
діяльності з надання адміністративних послуг, а також діяльності
бюджетних установ, які надають соціальні послуги; гарантій реалізації
права на мирні зібрання із закріпленням вичерпного переліку підстав для
обмеження мирних зібрань тощо);
стимулювання участі організацій громадянського суспільства в
соціально-економічному розвитку України (встановлення конкурсних
засад визначення виконавців державних, регіональних та місцевих
цільових програм серед організацій громадянського суспільства та
забезпечення рівних можливостей для участі у таких конкурсах; надання
організаціям громадянського суспільства, які надають соціальні послуги
за рахунок бюджетних коштів, права користуватися державним та
комунальним майном на пільгових засадах тощо);
створення
(включення

до

сприятливих
навчальних

умов

для

програм

міжсекторальної

загальноосвітніх,

співпраці

професійно-

технічних, вищих навчальних закладів курсів та тем із питань розвитку
громадянського суспільства; запровадження підготовки у системі вищої
та післядипломної освіти фахівців з менеджменту неурядових організацій
тощо).
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Наголосимо, що як суб’єкти забезпечення сфери оподаткування,
інститути громадянського суспільства здійснюють взаємодію з органами
державної виконавчої влади у кількох формах. До найбільш поширених
та важливих варто віднести: 1)проведення консультацій з громадськістю;
2) утворення громадських рад при Державній податковій службі України
та Державній митній службі країни та забезпечення їх функціонування;
3) проведення громадської експертизи; 4) розгляд звернень громадян.
Так, проведення консультацій з громадськістю є однією з важливих
форм взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами
державної податкової служби та державної митної служби. Вказане явище
являє собою своєрідне спілкування з громадянами з метою їх залучення
до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх
вільного доступу до інформації про діяльність державних податкових та
митних органів, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості
діяльності вказаних органів.
Необхідно відмітити, що проведення консультацій з громадськістю
як форма взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами
державної виконавчої влади, є закріпленою на нормативному рівні у
Положеннях про Державну податкову службу та Державну митну
службу [244] та відноситься до завдань вказаних органів публічного
адміністрування. У свою чергу, основні вимоги до організації та
проведення

податковими

та

митними

органами

консультацій

з

громадськістю з питань формування та реалізації державної податкової та
митної політики, встановлено Порядком проведення консультацій з
громадськістю

з

питань

формування

та

реалізації

державної

політики [238].
Аналіз сталих наукових доробок фахівців у сфері вивчення проблем
громадянського суспільства дозволяє стверджувати, що консультації з
громадськістю мають такі переваги:
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дозволяють без додаткових витрат залучати громадських експертів
до вирішення конкретної проблеми чи розробки рішення;
підвищують рівень довіри населення до державних податкових та
митних органів та готовність до належного виконання публічно-правових
рішень;
підвищують

якість

публічно-правових

рішень,

з

огляду

на

врахування потреб громадськості;
дозволяють виявляти та усувати негативні наслідки публічноправових рішень ще на стадії їх розробки через залучення до обговорення
заінтересованих осіб;
поділяють відповідальність за прийняті рішення та їх наслідки між
державними податковими та митними органами та громадськістю (яка
брала або через пасивність та неорганізованість не брала участі у
консультаціях).
Однак, не зважаючи на вказані переваги, участь інститутів
громадянського суспільства у формі громадських консультацій має певні
недоліки, зокрема: небажання органів державної податкової та митної
служби враховувати пропозиції інститутів громадянського суспільства;
низька якість пропозицій від інститутів громадянського суспільства;
відсутність належної кваліфікації осіб, відповідальних за проведення
консультацій та врахування їх результатів. А тому, видається, вирішення
питання вдосконалення засад проведення громадських консультацій, у
тому числі з питань оподаткування, та підвищення ефективності
застосування їх результатів, може бути здійснено шляхом: 1) внесення
змін до Положень про Державну податкову службу та Державну митну
службу в частині запровадження обов’язку врахування пропозицій
інститутів громадянського суспільства (за умови ж не врахування
вказаних пропозицій, вбачається, необхідно запровадити обов’язок
звітності перед громадськістю щодо пояснення причини такої поведінки з
належним посиланням на нормативно-правові акти); 2) внесення змін до
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Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування
та реалізації державної політики в частині встановлення вимог до
представників громадянського суспільства (вимоги щодо освіти, віку,
трудового стажу) з метою підвищення рівня пропозицій, які надаються.
Іще однією формою участі інститутів громадянського суспільства в
управлінні державними справами у сфері оподаткування є утворення
громадських рад при Державній податковій службі України та Державній
митній службі України. При цьому, основні аспекти діяльності таких рад
визначаються

Типовим

положенням

про

громадську

раду

при

міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді
міністрів

Автономної

Республіки

Крим,

обласній,

Київс ькій

та

Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі
державній адміністрації [234]. Наголосимо, що окремих положень про
громадські ради Державної податкової служби України та Державної
митної служби України на теперішній час не розроблено. А тому базові
аспекти функціонування Громадської ради при Державній податковій
службі України та Державній митній службі України регламентовано
вказаним Типовим положенням.
Так, відповідно до Типового положення про громадську раду при
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді
міністрів

Автономної

Республіки

Крим,

обласній,

Київській

та

Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі
державній

адміністрації [234],

громадська

рада

є

тимчасовим

консультативно-дорадчим органом, якого утворено для сприяння участі
громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної
політики.

До

представники

складу

громадської

громадських

ради

об’єднань,

можуть

бути

релігійних,

обраними
благодійних

організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань,
асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової
інформації, які є зареєстрованими в установленому порядку.
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Зазначимо, що склад Громадської ради при Державній податковій
службі України та Державній митній службі України формується на
установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які
добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради
та яких внесено інститутами громадянського суспільства.
Аналіз положень чинного законодавства дає змогу стверджувати,
що громадські ради, яких створено при Державній податковій службі
України та Державній митній службі України, повинні: а) сприяти
реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні
державними справами; б) сприяти реформуванню податкових та митних
органів відповідно до сучасних соціально-економічних та політичних
викликів (мова також йде про запровадження міжнародних вимог та
стандартів

оподаткування

в

Україні);

в) здійснювати

системний

громадський контроль за діяльністю органів державної влади, а також
експертизу проектів нормативно-правових актів з питань формування та
реалізації

державної

політики

у

сфері

оподаткування;

г) сприяти

врахуванню громадської думки у виробленні основ податкової політики
тощо.
Разом із тим, слід відзначити, що на практиці використання
вказаного інструменту залучення громадян до вироблення державної
податкової

політики

характеризується

сукупністю

протиріч,

яких

обумовлено такими чинниками: 1) частою зміною Урядів в Україні, що
призводить до того, що кожен з них починає формувати громадські ради
заново і, таким чином, не забезпечується стабільність та спадкоємність їх
роботи; 2) у діяльності багатьох громадських рад є відсутніми публічність
та прозорість; 3) формування персонального складу громадських рад
часто ще відбувається кулуарно, за принципом корпоративної лояльності;
4) не визначено статус рекомендацій та рішень громадських рад, не
розроблено механізмів їх впровадження.
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Вказане дозволяє стверджувати, що в сучасних умовах необхідним є
здійснення кроків, яких буде спрямовано на підвищення ефективності
функціонування

громадських

рад

як

форми

участі

інститутів

громадянського суспільства в управлінні державними справами у сфері
оподаткування, зокрема: 1) закріплення на нормативному рівні статусу
рекомендацій та рішень Громадських рад при Державній податковій
службі України та Державній митній службі України; 2) розробка та
закріплення

на

нормативному

рівні

механізму

впровадження

рекомендацій та рішень Громадських рад при Державній податковій
службі України та Державній митній службі України; 3) забезпечення
контролю за оприлюдненням звітності Громадських рад на офіційному
веб-сайті Державної податкової служби України та Державної митної
служби України.
Проведення громадської експертизи як форма участі інститутів
громадянського
визначається

суспільства
складовою

в

управлінні

механізму

сферою

оподаткування

демократичного

управління

державою. При цьому, громадську експертизу слід розглядати як
механізм залучення широкої громадськості до оцінки державної політики
та її покращення.
Слід вказати, що процедура сприяння проведенню інститутами
громадянського суспільства експертизи діяльності державних органів, що
забезпечують

податкову

політику,

є

нормативно

закріпленою

у

положеннях Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади [248].
Так як громадська експертиза визначається складовою механізму
демократичного управління державою, вказаний механізм передбачає
проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності
державних органів, що забезпечують податкову політику, ефективності
прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій
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щодо розв’язання суспільно значущих проблем для їх врахування
відповідними державними органами.
Слід також вказати, що громадська експертиза може бути як
простим, так і складним інструментом. Адже для проведення експертизи
можуть знадобитися спеціальні фахові знання, однак може бути
достатньо загального рівня знань пересічної людини.
Як

правило,

процедура

проведення

громадської

експертизи

передбачає: 1) надсилання запиту на проведення громадської експертизи;
2) отримання інформації від органу виконавчої влади та інше сприяння
під час здійснення громадської експертизи; 3) здійснення моніторингу,
оцінки та аналізу отриманих даних; підготовку експертного висновку та
його направлення на розгляд органу виконавчої влади; 4) оприлюднення
висновків експертизи для широкого загалу.
У контексті ж сфери оподаткування, предметом громадської
експертизи можуть виступати проекти нормативних актів, які стосуються:
1) дотримання прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина у
сфері оподаткування; 2) стану виконання уповноваженими суб’єктами
державних та місцевих програм, що фінансуються за рахунок бюджетних
коштів;

3) стану

дотримання

уповноваженими

суб’єктами

режиму

законності.
Підсумовуючи роздуми стосовно громадської експертизи як форми
участі інститутів громадянського суспільства в управлінні сферою
оподаткування,

відмітимо,

що

до

проблем,

які

супроводжують

проведення громадських експертиз, варто віднести: а) відсутність чіткої
процедури проведення експертизи та б) відсутність належних умов для
цього.
Окремо слід зупинитись на зверненнях громадян як форми участі
громадян в управлінні державними справами у сфері оподаткування. Так,
у

положеннях

ст. 1

Закону

України

«Про

звернення

громадян»

закріплено, що громадяни України мають право звернутися до органів
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державної

влади,

місцевого

самоврядування,

об’єднань

громадян,

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів
масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних
обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх
статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх
соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних
інтересів та скаргою про їх порушення. При цьому, військовослужбовці,
працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи
рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої
служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх
службової діяльності. Разом із тим, особи, які не є громадянами України і
законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання
звернення, як і громадяни України, якщо

інше не передбачено

міжнародними договорами [254]. І в цьому аспекті слід акцентувати увагу
на тому, що вказана форма

взаємодії інститутів громадянського

суспільства залишає поза увагою звернення юридичних осіб, які є
платниками податків. У зв’язку із чим, видається, доцільною повинна
стати пропозиція щодо внесення змін до Закону України «Про звернення
громадян» у частині розширення кола суб’єктів, які мають право
подавати звернення.
Отже,
інститутів

проаналізувавши
громадянського

теоретико-правові
суспільства

до

засади

залучення

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні, приходимо до висновку, що у цілому Україна
ще

перебуває

у

процесі

напрацювання

організаційно-правових

інструментів взаємодії громадськості та держави у досліджуваній сфері та
адаптації законодавства до європейських стандартів [353]. Натомість
аналіз положень чинного законодавства України дозволяє дійти висновку
про необхідність та доцільність підготовки та забезпечення внесення змін
до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
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Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській,
районній,

районній

у

мм. Києві

та

Севастополі

державній

адміністрації [234] шляхом запровадження імперативної норми щодо
врахування органами, які забезпечують податкову та митну політику,
експертних пропозицій громадських рад за результатами обговорення
проектів нормативно-правових актів під час засідань відповідного
громадського органу. Видається, вказане дасть можливість істотним
чином підвищити роль інститутів громадянського суспільства у різних
сферах суспільних відносин, включаючи сферу оподаткування [407; 409].
У цій частині дослідження з’ясовано, що з розширенням правової
детермінації взаємовідносин держави та інститутів громадянського
суспільства забезпечується широкий спектр юридичних та організаційних
механізмів вироблення та реалізації державної податкової політики.
Встановлено,

що

взаємодія

суб’єктів

публічної

адміністрації

з

інститутами громадянського суспільства на загальнодержавному рівні є
умовою визнання України в якості правової та демократичної держави.
Визначено, що систему нормативно-правових актів, які є підґрунтям
діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері оподаткування,
складають нормативно-правові акти, що визначають: а) правові засади
створення, права та гарантії діяльності інститутів громадянського
суспільства та б) форми участі інститутів громадянського суспільства в
управлінні державними справами. Запропоновано шляхи удосконалення
окремих

аспектів

залучення

означених

інститутів

громадянського

суспільства до забезпечення сфери оподаткування в Україні через
внесення змін до нормативно-правових актів різного рівня.
Звернуто увагу на те, що в контексті сфери оподаткування,
предметом

громадської

експертизи

діяльності

органу

державної

виконавчої влади мають виступати проекти нормативних актів, які
стосуються: 1) дотримання прав, свобод і законних інтересів людини і
громадянина у сфері оподаткування; 2) стану виконання уповноваженими
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суб’єктами державних та місцевих програм, що фінансуються за рахунок
бюджетних коштів; 3) стану дотримання уповноваженими суб’єктами
режиму законності.

2.3.

Роль

інших

суб’єктів

публічного

адміністрування

у

забезпеченні сфери оподаткування
Важливим питанням сьогодення є встановлення Українською
державою

курсу

безпосередньою

на

євроінтеграцію,

причиною

що

реформування

стало
положень

головною

та

податкового

законодавства та трансформації суб’єктів публічного адміністрування
сфери оподаткування, особливої уваги серед яких заслуговує діяльність
таких суб’єктів, як: Президент України, військово-цивільні адміністрації
та Національний Банк України.
Передусім слід вказати, що Президент України в інституційному
механізмові забезпечення сфери оподаткування займає особливе місце,
адже є суб’єктом, якого не віднесено до органів державної виконавчої
влади та місцевого самоврядування, але якого наділено окремими
повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу в означеній
сфері, здійснює інституційне забезпечення сфери оподаткування на
загальнодержавному рівні [410].
Відзначимо, що закріплення правового статусу Президента України
в Основному Законі та наділення його виключною компетенцією як глави
держави сприяють визнанню за ним повноважень саме конституційно правового характеру. Однак детальне вивчення правового статусу
Президента України дає підстави розцінювати його не лише в контексті
представника інституту президенства, а ще і в якості повноцінного
суб’єкта публічної адміністрації.
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Дійсно, Президенту України відведено місце серед суб’єктів
публічної адміністрації, яких не віднесено до органів державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування, але яких наділено
окремими повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу в
різних сферах суспільних відносин, включаючи сферу оподаткування.
Характеризуючи правовий статус Президента України, видається,
необхідно вказати, що вперше посаду Президента в Україні було
запроваджено

Законом

«Про

Президента

Української

РСР»

від

05.07.1991 р., відповідно до положень ст. 1 якого Президент визнавався
найвищою посадовою особою Української Держави та главою виконавчої
влади. У той же час, положеннями ст. 7 вказаного Закону було
передбачено, що Президент Української РСР має право скасовувати
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів Української РСР, Уряду
Кримської АРСР, акти міністерств Української РСР, інших підвідомчих
йому органів, виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів
Української РСР, а також зупиняти дію рішень органів виконавчої влади
Союзу РСР на території Української РСР, якщо вони суперечать
Конституції Української РСР і законам Української РСР [267].
На сучасному етапі розвитку Української держави правовий статус
Президента України визначено Конституцією України, в якій йому
відведено окремий розділ. Аналізуючи положення ст. 102 Основного
Закону, можна дійти висновку, що на Президента України покладено три
важливі ролі (функції):
1) Президент України є главою держави і виступає від її імені;
2) Президент

України

є

гарантом

державного

суверенітету,

територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав
і свобод людини і громадянина;
3) Президент України гарантом реалізації стратегічного курсу
держави на набуття повноправного членства України в Європейському
Союзі та в Організації Північноатлантичного договору [115].
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Таким чином, визначаючи Президента України главою держави та
закріплюючи республіканську (змішану) форму правління, Конституція
України, на відміну від попередніх нормативно-правових актів, якими
було врегульовано правовий статус Президента, фактично виводить його
посаду за межі тріади гілок єдиної державної влади.
Разом із тим, видається, особливий правовий статус та неналежність
Президента України до жодної із гілок влади, не означає невизначеності
його юридичного положення. Навпаки, Президент України, враховуючи
його повноваження та комплексний характер взаємодії з іншими гілками
влади, є сполучною ланкою між усіма гілками влади як центр, що
налагоджує спільні взаємні зусилля. Тобто місце Президента України має
бути не «над», а «між» гілками влади у якості інтеграційного чинника їх
співпраці [133]. У зв’язку із чим саме Президента України наділено
широкими повноваженнями у сфері взаємовідносин із законодавчою,
виконавчою та судовою гілками влади, він виступає своєрідним арбітром
та забезпечує існування у державі системи стримувань та противаг з
метою недопущення абсолютизації влади окремого державного органу.
Слід також вказати, що ціннісно-функціональне призначення
Президента України в державі та суспільстві розкривається через його
місце у системі державної влади України і визначається такими
характеристиками:
1) Президент України у системі поділу державної влади не належить
ні до законодавчої, ні до виконавчої, ні до судової влади, займаючи
особливе, самостійне місце в державному механізмові, але за змістом
своїх повноважень Президент України є найбільш наближеним до
виконавчої влади;
2) влада Президента України є похідною від влади народу України,
який є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні [115, ч. 2
ст. 5], що забезпечує формальну незалежність Президента України від
інших вищих органів державної влади;
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3) Президент

України

забезпечує

єдність державної

влади

і

державної політики, цілісність державного механізму;
4) Президент

України

є

рівноправним

суб’єктом

у

системі

державної влади;
5) Президент України зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах
повноважень і у спосіб, яких передбачено Конституцією та законами
України [115, ч. 2 ст. 19; 129].
Слід звернути увагу і на те, що розцінюючи Президента України як
особливого суб’єкта, який реалізує публічне адміністрування, варто
констатувати, що найбільший обсяг його повноважень закріплено саме у
сфері виконавчої влади. Так, відповідно до положень п. 15 та п. 16 ст. 106
Конституції України, Президент України має право скасовувати акти
Кабінету Міністрів України й акти Ради Міністрів Автономної Республіки
Крим, рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать
Конституції та законам України, іншим актам законодавства України.
При цьому, вказаними актами може бути врегульовано будь-яку сферу
суспільних відносин, включаючи сферу оподаткування. Крім того, як
передбачено ст. 137 Конституції України, з мотивів невідповідності
нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Конституції України та законам України, Президент України може
зупиняти

дію

Автономної

таких

нормативно-правових

Республіки

Крим

з

актів

одночасним

Верховної
зверненням

Ради
до

Конституційного Суду України щодо їх конституційності [115].
Підтвердженням превалювання більшості повноважень Президента
України у сфері виконавчої влади можна вважати й те, що у разі
дострокового припинення повноважень Президента України, відповідно
до положень ст. 108–111 Конституції України виконання обов’язків
Президента України на період до обрання і вступу на пост нового
Президента України покладається на Прем’єр-міністра України. При
цьому, Прем’єр-міністр України у період виконання ним обов’язків
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Президента

України

не

може

здійснювати

повноваження,

яких

передбачено пп. 2, 6, 8, 10–12, 14–16, 22, 25, 27 ст. 106 Конституції
України [115].
Отже, загалом, перелік повноважень Президента України визначено
у ст. 106 Основного Закону [115] та налічує 31 пункт. При цьому,
враховуючи позиції окремих дослідників, можна підсумувати, що на
теперішній час у юридичній науці існує декілька підходів до класифікації
повноважень Президента України. Перший полягає у виокремленні
повноважень щодо: а) формування виконавчої влади; б) визначення
змісту та спрямування її функціонування; в) забезпечення законності у
сфері державного управління [157]. Поряд із цим, другий підхід
представлено,

наприклад,

авторами

підручника

«Загальне

адміністративне право», які поділяють повноваження Президента України
у сфері публічного адміністрування на: а) кадрові; б) забезпечувальні;
в) контрольні [14]. Розглянемо більш детально вказану класифікацію:
1. Кадрові повноваження: внесення подання про призначення
Верховною Радою України Прем’єр-міністра України, подання про
призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ
України; призначення на посади та звільнення з посад половини складу
Ради Національного банку України; призначення на посади та звільнення
з посад половини складу Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення; внесення до Верховної Ради України подання про
призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки
України; присвоєння вищих військових чинів тощо.
2. Забезпечувальні

повноваження:

створення

консультативних,

дорадчих та інших допоміжних органів і служб; ухвалення рішень про
введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а
також оголошення в разі потреби окремих місцевостей України зонами
надзвичайної екологічної ситуації з подальшим затвердженням цих
рішень Верховною Радою України; ухвалення рішення про прийняття до
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громадянства України та припинення громадянства України, про надання
притулку в Україні тощо.
3. Контрольні повноваження: зупинення дії актів Кабінету Міністрів
України з мотивів їх невідповідності Конституції України з одночасним
зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
призначення

всеукраїнського

референдуму

щодо

змін

Конституції

України, проголошення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою; скасування актів Ради міністрів Автономної Республіки
Крим тощо.
Специфікуючи сказане до сфери оподаткування, приходимо до
висновку, що повноваження Президента України щодо забезпечення
сфери

оподаткування,

залежно

від

функціонального

призначення,

доцільно класифікувати на:
1) повноваження щодо контролю;
2) повноваження щодо організації органів виконавчої влади;
3) повноваження щодо керівництва;
4) повноваження щодо встановлення окремих станів;
5) інші повноваження.
Означене свідчить про те, що правовий статус Президента України
має подвійний характер. По-перше, для галузі податкового права
конституційні повноваження Президента України щодо гарантування
державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання
Конституції України, прав і свобод людини та громадянина є вихідними
положеннями, які мають розвиватися наукою податкового права та
безпосередньо
виконавчої

забезпечуватись

влади

та

органами

місцевого

та

посадовими

самоврядування.

особами

По-друге,

деякі

повноваження Глави держави щодо формування органів виконавчої
влади, контролю за їх діяльністю, забезпечення національної безпеки та
інші – дають підстави стверджувати, що інститут Президента в Україні
законодавчо є таким, якого наділено функціями виконавчої влади [14].
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Отже, особливості управлінського впливу Президента України на
суспільні відносини, що складаються у сфері оподаткування як глави
держави полягають у здійсненні керівництва фінансовою діяльністю
відповідно до ст. 106 Конституції України. Крім того, Президента
України наділено повноваженням скасувати акти Кабінету Міністрів
України

з

мотивів

невідповідності

Основному

Закону,

правом

підписувати закони, яких прийнято Верховною Радою України та правом
«вето» щодо прийнятих Верховною Радою України законів у сфері
оподаткування.
Щодо військово-цивільних адміністрацій, то слід насамперед
сказати, що значні суспільно-політичні перетворення, які відбулися в
Україні наприкінці 2013 року та тривають по теперішній час, нагальність
урегулювання повсякденного життя та вирішення проблем, що безумовно
існують у зоні проведення антитерористичної операції, зумовили пошук
оптимальних моделей виходу із системної кризи у багатьох сферах
суспільного життя в нашій державі. Адже проведення антитерористичної
операції у Донецькій та Луганській областях призвело до повного або
часткового призупинення діяльності органів державної та місцевої влади,
порушення нормального режиму роботи вищезазначених органів. У
зв’язку

із

чим

виникло

чимало

питань:

хто

має

здійснювати

повноваження місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування; до яких структур можна звертатися для вирішення
нагальної проблеми; який їх правовий статус тощо. Слід вказати, що саме
в таких умовах і запроваджуються так звані «цивільно-військові
адміністрації», що в різний період часу та в різних країнах носять
різноманітні назви, але за змістом і функціональними обов’язками
відповідають діяльності одного органу. А тому одним із пріоритетних
напрямків стабілізації ситуації на Сході України стало налагодження
ефективної системи державного управління та місцевого самоврядування,
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у тому числі, шляхом створення військово-цивільних адміністрацій як
тимчасових органів управління окупованими територіями [424].
Поряд із цим, процеси інтеграції та формування громадянського
суспільства в Україні вимагають формування цілісної громадянської
нації, забезпечення її консолідації, збільшення свободи та рівності
громадян

в

усіх

сферах

управлінського

впливу,

оподаткування.

Розвиток

забезпечення

сфери

суспільних

виваженої
же

відносин,

державної

сучасного

оподаткування

в

демократизації

політики

інституційного
Україні

у

сфері

механізму

характеризується

сукупністю протиріч, серед яких і проблематика участі військовоцивільних адміністрацій у забезпеченні сфери оподаткування в Україні.
Аналіз наукових доробків дає змогу стверджувати, що діяльність
цивільно-військових,

військових,

цивільних,

військово-цивільних

адміністрацій нараховує значну їх кількість та у різний період часу.
Одними із перших схожу систему управління використали ізраїльтяни.
Результатом

«Шестиденної

війни»

1967 року,

стало

встановлення

контролю Ізраїлем, над Синайським півостровом, Сектором Гази,
Західним берегом ріки Йордан, Східним Єрусалимом та Голанськими
висотами. Встановивши контроль над цими територіями, керівництво
Ізраїлю зіткнулося з проблемою нормалізації життя людей на цих
територіях, адже цивільні органи управління не могли виконувати свої
повноваження у повній мірі [310, с. 160–161]. Разом із тим, Пакистан,
Франція, Бельгія, Нігерія, Лікейські острови, територія Близького Сходу
також зіткалися з діяльністю таких адміністрацій [346, с. 180].
В Україні утворення військово-цивільних адміністрацій стало
необхідним для врегулювання існуючих проблем серед цивільного
населення, яке проживає на території проведення АТО. І в цьому аспекті
слід вказати, що втручання Російської Федерації в діяльність публічнополітичних інституцій та інститутів громадянського суспільства, що
іменується як «гібридна війна», спричинило хвилю сепаратистськи х
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настроїв, які, з огляду на військову підтримку ворогуючої сторони, дійсно
перетворилися

у

масштабний

збройний

конфлікт

на

території

України [381]. Беззаперечно за таких реалій необхідним стало створення
відповідних органів, на яких було би покладено повноваження щодо
здійснення адміністрування, забезпечення стабільності та економічного
добробуту на тимчасово окупованих територіях в районі збройної агресії
Російської Федерації, зокрема, на територіях проведення АТО. Реакцією
Української держави на військову агресію Російської Федерації, серед
іншого,

стало

створення

військово-цивільних

адміністрацій.

На

теперішній час на створені в Україні військово-цивільні адміністрації
покладено повноваження щодо управління та адміністрування тимчасово
окупованими територіями з метою забезпечення безпеки та нормалізації
життєдіяльності населення в районі збройної агресії Російської Федерації.
Слід вказати, що Преамбулою Закону України «Про тимчасові
заходи на період проведення антитерористичної операції» передбачено,
що тимчасові заходи вживаються для забезпечення підтримки суб’єктів
господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення АТО,
та осіб, які проживають у зоні проведення АТО або переселилися з неї під
час її проведення [281]. При цьому, правовий режим АТО на сході
України визначено Рішенням Ради національної безпеки і оборони
України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози
і збереження територіальної цілісності України». На жаль, зміст
вказаного

документу

залишається

невідомим,

адже

щодо

нього

встановлено режим секретності, але посилання на нього міститься в указі
Президента України, яким введено в дію вказане рішення [269].
Між тим, в межах проведення АТО здійснюється управління
відповідними територіями, що виявляється у формі цивільно-військового
співробітництва. Також необхідно зауважити, що відповідно до проекту
Закону про внесення змін до законів України «Про Збройні Сили
України» та «Про оборону України» (щодо здійснення Збройними
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Силами

України

цивільно-військового

співробітництва),

з

метою

недопущення створення передумов гуманітарної катастрофи у районах
проведення АТО, виникнення соціальної напруги на іншій території
України, формування позитивної громадської думки щодо діяльності
Збройних Сил України під час дії особливого періоду, забезпечення
сприятливих умов для виконання Збройними Силами України покладених
на них завдань та функцій, надання допомоги цивільному населенню у
вирішенні

проблемних

питань

життєдіяльності

з

використанням

військових та невійськових сил та засобів, у операціях з підтримання
миру

та

безпеки,

ліквідації

наслідків

надзвичайних

ситуацій

впроваджується система цивільно-військового співробітництва [290].
Необхідно акцентувати увагу на тому, що основні ідеї цивільно військового співробітництва втілено в Законі України «Про військовоцивільні адміністрації», який є основним, базовим нормативно-правовим
актом, що регулює діяльність вказаних суб’єктів. Разом із тим, не можна
не згадати той факт, що з моменту прийняття Закону України «Про
військово-цивільні адміністрації», він зазнав вже низки змін [231; 232], а
у його положеннях міститься ряд неточностей і порушень, можливо, як
наслідок досить швидкого його прийняття.
Разом із тим, згідно положень ст. 1 Закону України «Про військовоцивільні адміністрації», військово-цивільні адміністрації є тимчасовими
державними органами у селах, селищах, містах, районах та областях, що
діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України
або у складі Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України і
яких призначено для забезпечення дії Конституції та законів України,
забезпечення

безпеки

і

нормалізації

життєдіяльності

населення,

правопорядку, участі у протидії актам збройної агресії, диверсійним
проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катас трофи в
районі

відсічі

збройної

проведення АТО [230].

агресії

Російської

Федерації,

зокрема,
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У той же час, відповідно до положень ст. 7 Закону України «Про
боротьбу з тероризмом», у складі Антитерористичного центру при
Службі безпеки України можуть створюватися і діяти військово-цивільні
адміністрації, метою яких є забезпечення безпеки і нормалізації
життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним
проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в
районі проведення АТО [229].
Особливість правосуб’єктності військово-цивільних адміністрацій
полягає в тому, що це є специфічний орган державної влади із
перехресним підпорядкуванням: Антитерористичному центру при Службі
безпеки України (з огляду на законодавче закріплення та специфіку
виконуваної функції в межах АТО); Кабінету Міністрів України (по
вертикалі виконуваних функцій державної адміністрації відповідного
району чи області); Президенту України (внаслідок створення ним
військово-цивільних адміністрацій та призначення їх голів); Верховній
Раді України (у питаннях реалізації військово-цивільних відносин) [382,
с. 123]. Видається, вказана субординація значно суттєво ускладнює
процеси виконання завдань суб’єктом публічного адміністрування, але
вона є об’єктивно необхідною, враховуючи важливість та складність
проведення антитерористичної операції на території України.
Наголосимо, що військово-цивільні адміністрації утворюються у
разі потреби за рішенням Президента України, що на думку окремих
вчених [310, с. 164] сприяє розширенню компетенції Президента України
і, таким чином, суперечить основним принципам системи права України
та Рішенню Конституційного Суду України від 10.04.2003 р. № 7-рп/2003.
Водночас, деякі вчені [24, с. 75] дотримуються думки про те, що Законом
України

«Про

військово-цивільні

адміністрації»

порушено

окремі

положення Конституції України. Зокрема, відповідно до положень ст. 5
Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» [230], військово-
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цивільні

адміністрації

мають

право,

за

погодженням

з

Антитерористичним центром при Службі безпеки України:
Говорячи про правовий статус військово-цивільних адміністрацій,
не слід залишати поза увагою і їх повноваження як специфічного органу
державної влади – особливу ознаку державних органів, яка реалізується
практично у прийнятих владних рішеннях. Вказану здатність зумовлено
двома факторами: вираженням публічного інтересу та здійсненням
владного повноваження [347, с. 101–105].
Слід вказати, що в руслі євроінтеграційних прагнень та перспектив
України, виникнення нових ініціатив, які поступово структуруються та
набувають різних форм, залучення чималого кола фахівців, концентрації
сил держави та громадськості України на розробці кардинально нового
інтегрованого підходу, спрямованого на здійснення докорінних змін ,
питання ефективності формування та реалізації усіх напрямків державної
політики набули нового змісту та постали особливо гостро [370], що
сприяло створенню якісно нових підходів до визначення змісту, правової
природи,

властивостей

та

класифікаційних

можливостей

владних

повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування.
При цьому, владні повноваження у сфері оподаткування мають
певні особливості, які не дозволяють ототожнювати їх із іншими видами
владних повноважень суб’єктів публічної адміністрації. Визначення ж
цих особливостей є неможливим без розгляду та аналізу основних
найбільш поширених в адміністративно-правовій літературі трактувань,
інтерпретацій та тлумачень таких понять як «повноваження», «владні
повноваження», оскільки ці правові категорії стосуються змісту владних
повноважень у сфері оподаткування, які реалізуються з метою її
забезпечення.

Разом

із

тим,

слід

погодитися

і

з

позицією

Ю.М. Оборотова, який вказує, що порівняння існуючих дефініцій, їх
оцінка з позицій правознавства дозволить комплексно пізнати об’єкт
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дослідження, з’ясувати галузеві особливості та встановити можливості
юридизації та зворотного теоретичного збагачення [175, с. 3].
Так, поняття «повноваження» походить від англ. «procuracy»,
нім. «vollmacht» і означає право однієї особи (представника) здійснювати
дії від імені іншої особи (того, якого представляють), чим самим
створювати, змінювати або припиняти права й обов’язки останнього [323,
с. 250]. Говорячи про етимологічне розуміння вказаного поняття,
необхідно зазначити, що «повноваження» – це «право, надане комунебудь для здійснення чогось; права, надані особі, організації або
підприємству

органами

влади»

[51,

с. 814].

Однак,

вбачається,

представлені визначення є досить абстрактними, не дозволяють чітко
визначити коло суб’єктів та відрізнити повноваження, встановлені
державою, від природних прав. Проте різниця є доволі помітною, адже
головним обов’язком держави відповідно до положень ст. 3 Конституції
України, є утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Органи ж
державної влади (відповідно до положень ст. 6 та ст. 19 Конституції
України) зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у
спосіб, яких передбачено Конституцією України та законами України і
відповідно до законів України [115].
У словниковій літературі термін «повноваження» досить часто
визначається як юридичний документ, який уповноважує одну особу
діяти від імені іншої особи в цілому, або в певних цілях, або на певний
термін [30, с. 614; 45, с. 535].
У той же час, представники адміністративно-правової науки
відмічають, що «повноваження» як соціальне явище – це володіння
правами і обов’язками членів (члена) суспільства, переданих суб’єкту
відносин в порядку та у спосіб, визначений соціальними правилами і
нормами з метою реалізації в особистих або спільних інтересах особи
делегувальника і можуть включати в себе право розпорядження її
цінностями, право на загальнообов’язковій основі залучати до виконання
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суспільних доручень,

та

застосовувати

у випадках,

передбачених

правилами суспільного життя, заходи примусу [62, с. 148; 63].
В юридичній літературі обґрунтовано також існують погляди щодо
повноважень

органів

публічної

влади

та

їх

посадових

осіб,

як

нерозривного поєднання прав та обов’язків [147, с. 223].
Дещо ширше розуміння поняття «повноваження» пропонують
автори юридичної енциклопедії під ред. Ю.С. Шемшученка, в якій
«повноваження – сукупність прав та обов’язків державних органів,
громадських організацій, а також посадових та інших осіб, закріплених за
ними

в

установленому

законодавством

порядку

для

здійснення

покладених на них функцій. Обсяг повноважень конкретних державних
органів та їх посадових осіб залежить від їх місця в ієрархічній структурі
відповідних

органів.

Основними

формами

реалізації

повноважень

державними органами є прийняття ними нормативно-правових актів
(законів, указів, постанов, розпоряджень, наказів тощо), а посадовими
особами – здійснення організаційно-розпорядчих дій» [387, с. 590].
Аналіз наукових розробок І.П. Голосніченка та Д.І. Голосніченка
дає змогу говорити, що під повноваженнями необхідно розуміти систему
прав та обов’язків, набутих у легітимний спосіб державою, місцевим
самоврядуванням,
самоврядування,

державними
їх

органами

посадовими

і

особами,

органами
іншими

місцевого
суб’єктами

правовідносин з метою забезпечення можливостей, потреб та інтересів
людини і громадянина, окремих соціальних груп та суспільства в цілому.
При цьому, в різних галузях права повноваження різняться за змістом і
правовою природою їх встановлення. У зв’язку із чим для галузі права
«повноваження» – обумовлений особливостями галузі правовий інститут,
змістом якого є норми права, що закріплюють правила встановлення та
зміст прав і обов’язків, набутих відповідними суб’єктами галузевих
правовідносин [62, с. 152–153].
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Разом із тим, в науці управління та адміністративному праві
«повноваження», як справедливо відзначає Л.В. Тихомиров, є складовою
частиною компетенції та статусу органу, посадової особи, особи, яка
виконує управлінські функції в організації, а також деяких інших осіб, що
реалізують функції, передбачені для них законодавством. У цьому разі
повноваження являють собою право (і одночасно обов’язок) відповідного
суб’єкта діяти у певній ситуації у спосіб, передбачений законом чи іншим
правовим актом [344, с. 331].
Окремі представники вітчизняної адміністративно-правової науки
дещо ширше трактують поняття «повноваження» та зазначають, що крім
традиційних прав та обов’язків до цього поняття входить також і
обов’язок нести юридичну відповідальність за результати своєї діяльності
(так звані «реюрисдикційні» обов’язки) [71, с. 68].
Подібну позицію було закладено і в Концепцію адміністративної
реформи в Україні (одним із розробників якої був В.Б. Авер’янов),
положення якої визначали поняття «повноваження органу виконавчої
влади» як закріплені за органом виконавчої влади права і обов’язки (у
тому числі обов’язки нести відповідальність за наслідки виконання
повноважень – так звані «юрисдикційні» обов’язки). У той же час,
Концепція адміністративної реформи в Україні відзначала, що серед
повноважень органу виконавчої влади центральне місце посідають і
переважну частину становлять державно-владні повноваження, тобто
повноваження щодо прийняття обов’язкових до виконання рішень і
забезпечення їх здійснення тими, кому їх адресовано [253].
Доволі часто в юридичній та спеціальній літературі поняття «владне
повноваження» розкладається на загальні та конкретні веління, які
формують та виражають їхні носії [345, с. 136], визначається як офіційне
формально визначене право наділеного владою нав’язувати свою волю
(приймати рішення, віддавати накази …) для досягнення бажаних
організаційних результатів. При цьому, сторонами владних повноважень
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визначаються суб’єкт влади (державної, релігійної, корпоративної…) та
підлеглий об’єкт [206].
Доволі часто в юридичній та спеціальній літературі зустрічається
поняття «адміністративні повноваження», яке було введено в науковий
обіг ще у 20-х рр. XIX століття, однак у сучасній правовій науці воно не є
однозначним.

Так,

А.І. Єлістратов

вказував,

що

держава

може

уособлювати у своїх органах певні взаємно розчленовані прояви своєї
сутності. За всієї суперечливості вольових актів органів, їх покликано у
своїй сукупності виражати державну волю. Для цього їм передаються
адміністративні повноваження [85, с. 37–46].
А.А. Мудров

під

адміністративними

повноваженнями

розуміє

сукупність прав і обов’язків державних органів, а також посадових осіб, а
під неадміністративними – сукупність прав і обов’язків громадських
організацій та інших осіб. У такому разі, коли мова йде про
повноваження державних органів, то весь їх обсяг є адміністративними
повноваженнями [168,

с. 27].

Однак

вказаний

підхід

викликає

заперечення, адже крім адміністративної діяльності державні органи
мають право вчиняти інші дії, пов’язані з її здійсненням, але які не є
власне елементами адміністративної діяльності.
Отже, аналіз сталих наукових доробок дозволяє стверджувати, що
застосування владних повноважень у сфері оподаткування, з одного боку,
охоплює
спрямовану

правотворчу
на

та

позитивне

індивідуально-розпорядчу
регулювання

суспільних

діяльність,
відносин

в

досліджуваній сфері відповідно до норм чинного законодавства України,
а з іншого – є спрямованим на забезпечення сфери оподаткування.
Вже із наведених трактувань та на підставі аналізу елементів
владних повноважень, виокремлених Ю.О. Тихомировим [345], можна
вивести ключові ознаки владних повноважень суб’єктів забезпечення
сфери оподаткування:
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по-перше,

виключність

суб’єктів,

наділених

такими

повноваженнями у вказаній сфері. Ця ознака передбачає обов’язкову
наявність уповноваженого суб’єкта, який представляє державну владу,
забезпечує

реалізацію

державних

відповідними правами.

При

інтересів,

для

чого

наділяється

їх здійсненні уповноважений суб’єкт

спирається на авторитет державної влади, відповідно – не може
здійснювати свої повноваження інакше, як тільки від імені держави, що
вказує на їх владність. І в цьому аспекті вчені називають вказану ознаку
«найбільш сутнісною» [190, с. 171];
по-друге,
повноваження

імперативність.
–

це

завжди

Важливо
веління

імперативного характеру, звернене
правовідношення.

«Підлеглий»

наголосити,
(наказ,

що

вимога,

владне
команда)

до другої сторони публічного

суб’єкт

не

може

відмовитися

в

односторонньому порядку від виконання вимог керуючого суб’єкта,
пов’язаних зі здійсненням ним таких повноважень, і повинен виконувати
їх добросовісно та послідовно. При цьому, за невиконання або неналежне
виконання

вимог

суб’єктів

забезпечення

сфери

оподаткування

застосовується нормативно визначена відповідальність та покладаються
передбачені законом санкції;
по-третє, для владних повноважень щодо забезпечення сфери
оподаткування характерною є наявність системи гарантій, які сприяють їх
реалізації

та

стабільній

діяльності

суб’єктів,

уповноважених

законодавцем на вирішення завдань у вказаній сфері. До цієї системи
гарантій, насамперед,
професіоналів,

належить структурований апарат та корпус

здатних

здійснювати

діяльність

на

високому

професійному рівні. Так, наприклад, відповідно до положень ч. 1 ст. 570
Митного кодексу України, на службу до митних органів приймаються
громадяни України, здатні за своїми діловими та моральними якостями,
освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на ці
органи [166];
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по-четверте, ознакою владних повноважень у сфері оподаткування є
забезпечення реалізації таких повноважень державним примусом. Саме
через примус відповідні суб’єкти владування підпорядковують волю
громадян, спонукаючи їх до необхідної поведінки.
Однак,

наділення

державою

окремого

суб’єкта

публічної

адміністрації владними повноваженнями у сфері оподаткування є не
самоціль, а обумовлена нагальною потребою необхідність, що об’єктивно
виникає у процесі життєдіяльності суспільства. Відповідно, владні
повноваження

у сфері оподаткування

соціально-корисного результату,

а

мають на меті досягнення

отже

їм

притаманна

соціальна

обумовленість.
Повертаючись

до

попередньої

дилеми,

слід

вказати,

що

В.Й. Шевченко, розмірковуючи щодо повноважень військово-цивільних
адміністрацій, поділяє їх на такі сфери державно-управлінського впливу:
1) економічні
господарство;

процеси;

2) соціальне

4) публічно-політичні

забезпечення;
процеси;

3) комунальне

5) адміністративно-

військова взаємодія в межах проведення АТО [381, с. 201–203].
Дещо інший підхід до класифікації повноважень військовоцивільних

адміністрацій

повноваження

пропонує

військово-цивільних

К.С. Свіріна,

яка

адміністрацій

вказує,

що

необхідно

класифікувати за критерієм сфер діяльності на:
1) повноваження у сфері планування і соціально-економічного
розвитку;
2) повноваження у сфері бюджету та фінансів;
3) повноваження у сфері управління майном;
4) повноваження у сфері містобудування, житлово-комунального
господарства, торгівлі, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку і
телекомунікації;
5) повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури,
фізкультури і спорту та соціального захисту населення;
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6) повноваження у сфері регулювання земельних відносин, охорони
довкілля та пам’яток історії або культури;
7) повноваження

у

сфері

оборони,

національної

безпеки

та

цивільного захисту;
8) повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
9) повноваження щодо вирішення організаційно-представницьких
питань та у сфері адміністративно-територіального устрою [307].
Слід акцентувати уваги на тому, що Законом України «Про
військово-цивільні адміністрації» у ст. 6 закріплено, що військовоцивільні адміністрації встановлюють ставки місцевих податків і зборів
відповідно до Податкового кодексу України, а також приймають рішення
щодо надання пільг зі сплати місцевих податків і зборів, якщо відсутні
рішення відповідної ради з даних питань [230]. Отже, військово-цивільні
адміністрації як суб’єкти управління сферою оподаткування у визначених
законом випадках наділено повноваженнями щодо: встановлення ставок
місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;
прийняття рішень щодо надання відповідно до законодавства пільг зі
сплати місцевих податків і зборів.
Таким чином, критичний розгляд

питання

участі військово-

цивільних адміністрацій у забезпеченні сфери оподаткування в Україні,
дає змогу зробити висновок про те, що військово-цивільні адміністрації є
тимчасовими державними органами, на яких покладено повноваження
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
на тимчасово окупованих територіях в районі збройної агресії Російської
Федерації,

зокрема,

в

зоні

проведення

АТО

для

здійснення

адміністрування, забезпечення стабільності та економічного добробуту
населення, а також забезпечення сфери оподаткування. При цьому, н а
жаль, на теперішній час залишаються не досить зрозумілим и чимало
аспектів механізму діяльності військово-цивільних адміністрацій, у тому
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числі і як суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є
змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні.
Як бачимо, дослідження проблематики інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні пов’язано із досить
широким діапазоном теоретичних та праксеологічних теоретико -правових
питань, які в умовах євроінтеграційних процесів в Україні потребують
підвищеної уваги та нагального вирішення. Однак, на жаль, із прийняттям
Україною курсу на євроінтеграцію, здобутки правової науки все частіше
залишаються поза увагою, що все більше розхитує фундамент для якісних
змін та трансформацій, які відбуваються на теперішній час у ключових
напрямах життя держави, у тому числі, й у сфері оподаткування в
Україні.
Видається, говорячи про місце та роль Національного Банку
України в інституційному механізмові забезпечення сфери оподаткування
в Україні, слід враховувати позиції окремих дослідників [61], а також
конкретизовувати загальноприйняту диференціацію суб’єктів публічної
адміністрації (органи державної виконавчої влади; органи місцевого
самоврядування;

суб’єкти

делегованих

повноважень)

до

сфери

оподаткування. Відповідно, Національний Банк України в інституційному
механізмові забезпечення сфери оподаткування є суб’єктом публічної
адміністрації, якого не віднесено до органів державної виконавчої влади
та

місцевого

самоврядування,

але

якого

наділено

окремими

повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу в означеній
сфері [405].
Подібний підхід спостерігається і в судженнях В.В. Галунько, який
вказує, що Національний Банк України займає місце серед суб’єктів, яких
не віднесено до органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування, але яких наділено окремими повноваженнями щодо
забезпечення управлінського впливу в податковій сфері, поряд із
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Верховною Радою України, Президентом України, Уповноваженим
Верховної Ради з прав людини тощо [13, с. 73].
Відповідно

ж

до

положень

ст. 99

Конституції

України,

на

Національний Банк України покладено повноваження щодо забезпечення
стабільності грошової одиниці, що є основною функцією означеного
органу як центрального банку держави [115]. Разом із тим, взявши за
основу положення Закону України «Про Національний банк України»,
положення Основного Закону в частині діяльності вказаного суб’єкта та
позиції

окремих

Національний

дослідників [94],

Банк

України

приходимо

представлено

у

до

висновку,

трьох

ролях,

що
що

обумовлюють існування у нього трьох взаємопов’язаних між собою
правових статусів, які полягають в такому: 1) цивільно-правовий статус,
якого

обґрунтовано

положеннями

ст. 4

Закону

України

«Про

Національний банк України» в частині визнання вказаного суб’єкта в
якості юридичної особи, самостійного економічного органу, що має
відокремлене майно, яке є об’єктом права державної власності і
закріплено за ним на праві господарського відання [261]; 2) фінансовоправовий статус Національного Банку України полягає у тому, що
вказаний орган є національним банком України, основною функцією
якого є забезпечення стабільності грошової одиниці України, фінансової
стабільності держави, у тому числі, стабільності банківської системи
(ст. 6). Крім того, фінансово-правовий статус Національного Банку
України

підтверджують

такі

підстави:

а) джерелами

формування

статутного капіталу Національного Банку України є частина його
прибутку та в окремих випадках державний бюджет; б) з метою
забезпечення готівкового грошового обігу на Національний Банк України
покладено повноваження щодо виготовлення банкнот і монет; створення
резервних фондів банкнот і монет; визначення порядку ведення касових
операцій; встановлення правил випуску в обіг, зберігання, інкасації,
перевезення, вилучення з обігу та знищення готівки тощо (ст. 33);
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в) Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації та органи
місцевого самоврядування зобов’язані зберігати бюджетні кошти у
Національному Банку України на рахунку, відкритому Державною
казначейською

службою

України

(ст. 31) [261];

3) адміністративно-

правовий статус. Як визначено положеннями ст. 2 Закону України «Про
Національний

банк

центральний

орган

України»,

останній

державного

визнається

управління.

як

особливий

Видається,

визнаючи

Національний Банк України у якості специфічного суб’єкта публічного
адміністрування

податкової

сфери,

можна

зробити

висновок

про

здійснення даним органом виконавчо-розпорядчої діяльності у сфері
оподаткування,

ухвалення

управлінських

рішень

та

надання

адміністративних послуг фізичним та юридичним особам.
Таким

чином,

основні

аргументи

на

користь

присвоєння

Національному Банку України специфічного адміністративно-правового
статусу полягають в такому: 1) Національний Банку України у межах
своєї компетенції приймає розпорядчі акти та нормативно-правові акти у
формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій,
положень,

правил,

що

затверджуються

постановами

Правління

Національного банку (ст. 56); 2) Національний Банк України надає
адміністративні послуги, зокрема: видання юридичним особам ліцен зії на
надання

послуг

фінансовим

з

інкасації

установам

та

(ч. 17

іншим

ст. 7);
особам,

видання
які не

небанківським
є

фінансовими

установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ліцензії
на переказ коштів без відкриття рахунків (ч. 27 ст. 7); видання ліцензій на
здійснення валютних операцій (ч. 2 ст. 44); 3) Національний Банк України
здійснює контрольно-наглядові функції, серед яких: валютний нагляд за
банками, що отримали ліцензію на здійснення валютних операцій;
контроль за створенням платіжних інструментів, систем автоматизації
банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації (ч. 32
ст. 7, ст. 67) [261] тощо.
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Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що Національний Банк
України є специфічним органом, правовий статус якого полягає у
розцінені вказаного суб’єкта у трьох аспектах: як головного банку
держави, особливого органу державного управління та юридичної особи
публічного права. При цьому, незалежно від статусного детермінування,
функціонування вказаного суб’єкта завдає якісного впливу на сферу
оподаткування. Між тим, відповідно до ст.ст. 6, 7 Закону України «Про
Національний банк України» діяльність Національного Банку України
спрямовано на забезпечення єдиної державної політики в галузі
грошового

обігу

та

фінансової

стабільності

держави.

У

межах

повноважень, Національний банк України вносить рекомендації Кабінету
Міністрів України стосовно впливу податкової політики на стан грошово кредитної сфери України, а також визначає розміри, порядок формування
та використання резервів банків для покриття можливих фінансових
ризиків, що утворюються за рахунок доходу від оподаткування [261].
І в цьому аспекті необхідно вказати, що загалом питання щодо
місця та ролі Національного Банку України в інституційному механізмові
забезпечення сфери оподаткування в Україні потребують подальших
наукових досліджень та теоретико-практичних напрацювань.
А у зв’язку із тим, що сфера оподаткування у цілому в сучасний
період характеризується наявністю досить значної нормативно-правової
бази, яка за своїми змістом та формою є досить розрізненою, і такою, що
потребує систематизації, врахування здобутків юридичної науки, які
стосуються ідентифікації ключових проблеми та переваг національної
податкової системи, аналізу фундаментальних факторів впливу, а також
науково-обґрунтованих

та

системних

пропозицій

щодо

сфери

оподаткування буде прогресивним і вельми корисним для формування
дієвого та ефективного інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні.
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РОЗДІЛ 3
МУНІЦИПАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ
3.1. Територіальні

органи

центральних органів

виконавчої

влади, що реалізують державну податкову та митну політику як
елементи

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування
Стратегія розвитку України як демократичної, соціальної, правової
держави, зважаючи на остаточне визначення зовнішньополітичного та
економічного

вектору

розвитку

у

напрямку

європейської

та

євроатлантичної інтеграції, видається, дозволять вивести інституційний
механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні на новий рівень. За
цих підстав виникає об’єктивна необхідність щодо аналізу ефективності,
переваг так недоліків діяльності територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову та митну
політику,

як

повноваженнями

суб’єктів
у

сфері

публічної

адміністрації,

оподаткування,

яких

функціонування

наділено
яких

є

змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні.
Слід почати з того, що чільне місце у системі суб’єктів податкових
правовідносин

займають

контролюючі

органи,

які,

насамперед,

представляють інтереси держави. На теперішній час, фактично, система
органів, що контролюють надходження коштів у бюджети у формі
податків та зборів, представлена двома службами – податковою та
митною. При цьому, якщо податкові органи реалізують відповідну
діяльність без яких-небудь додаткових умов, адже є створеними
спеціально для функціонування лише у сфері оподаткування (хоча ст. 41
Податкового кодексу України передбачає можливість та необхідність
реалізації податковими органами також контролю щодо дотримання
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іншого законодавства [209]), то митні органи здійснюють управління у
сфері оподаткування поряд зі своєю основною діяльністю (безпосереднім
здійсненням державної митної справи [166, ч. 1 ст. 543]).
Разом із тим, митні органи як суб’єкти, функціонування яких є
змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні, здобувають статус, який є аналогічний
податковим органам, тільки за певних умов: переміщення товарів,
транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон
України, виникнення при цьому зобов’язання щодо сплати митних
платежів.
Однак, не дивлячись на актуальність та значимість розгляду
питання діяльності митниць як територіальних органів Державної митної
служби України та суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено
повноваженнями

у

сфері

оподаткування,

функціонування

яких

є

змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні, а також постійний процес реформування
системи митного адміністрування, чимало питань, які стосуються
правового статусу митниць як територіальних органів Державної митної
служби України, досі залишаються малодослідженими та невирішеними
по суті [402].
Попередньо зауважимо, що система митних органів у такому
вигляді, як її представлено на теперішній час, стала результатом
трансформаційних процесів, які відбулися у 2018–2019 роках. Передували
цьому абсолютна нетрансформованість та немобільність, структури
Державної фіскальної служби України, відсутність чіткої управлінської
вертикалі митної системи та розмитість меж відповідальності за стан
регулювання

державної

митної

справи,

що

зумовлювало

чимало

організаційних, компетенційних та процедурних проблем у сфері митної
справи [162, с. 8]. У зв’язку із чим 18.12.2018 р. Кабінетом Міністрів
України було прийнято рішення про реорганізацію Державної фіскальної
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служби України шляхом поділу на 2 окремих органи – Державну
податкову службу України та Державну митну службу Укра їни. При
цьому, Державна митна служба України стала правонаступником майна,
прав та обов’язків реорганізованої Державної фіскальної служби України
у відповідній сфері діяльності [284, абз. 4 п. 2]. Таким чином, Державну
митну службу України було визнано центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну
митну

політику,

державну

політику

у

сфері

боротьби

з

правопорушеннями під час застосування митного законодавства [284].
Разом із тим, відповідно до положень абз. 6 п. 2 Постанови Кабінету
Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1200 «Про утворення Державної
податкової служби України та Державної митної служби України»,
Державна

фіскальна

служба

України

продовжує

здійснювати

повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної
податкової політики, державної політики у сфері державної митної
справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної
політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування
податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань
сплати єдиного внеску до завершення здійснення заходів з утворення
Державної податкової служби, Державної митної служби та центрального
органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення
запобігання,

виявлення,

припинення,

розслідування

та

розкриття

кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси
держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його
підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу
України [284]. А тому, видається, для остаточної ліквідації Державної
фіскальної служби України необхідним є утворення останнього з
перелічених суб’єктів – центрального органу виконавчої влади, на який
покладається

обов’язок

забезпечення

запобігання,

виявлення,

233

припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень,
об’єктом

яких

є

фінансові

інтереси

держави

та/або

місцевого

самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до
Кримінального процесуального кодексу України. Очевидно, хоча на
даному етапі окреслені функції належать підрозділам податково ї міліції у
складі

Державної

фіскальної

служби

України,

діяльність

яких

регламентовано положеннями розділу XVIII-2 Податкового кодексу
України, в подальшому функції щодо розслідування та розкриття
кримінальних правопорушень у сфері оподаткування, як видається,
повинні перейти до Бюро економічної безпеки України.
Положення про Державну митну службу України затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 227 «Про
затвердження положень про Державну податкову службу України та
Державну митну службу України». При цьому, митниці як територіальні
органи Державної фіскальної служби, які планувалося реорганізувати до
кінця

2019 року,

досить

довго

продовжували

здійснювати

свої

повноваження (аж до фактичної передачі таких повноважень митницям як
територіальним органам Державної митної служби України [285]).
На теперішній же час Державна митна служба України здійснює
повноваження безпосередньо та через територіальні органи, до яких
належать митниці та спеціалізовані органи [166, ч. 2 ст. 546; 244, п. 7
Положення про Державну митну службу України].
І в цьому аспекті необхідно зазначити, що відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних органів
Державної митної служби» від 02.10.2019 р. № 858, територіальними
органами Державної митної служби України є: Азовська митниця
Держмитслужби; Буковинська митниця Держмитслужби; Волинська
митниця

Держмитслужби;

Дніпровська

митниця

Держмитслужби;

Галицька

митниця

Держмитслужби;

Закарпатська

митниця

Держмитслужби;

Енергетична
Держмитслужби;

митниця
Київська
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митниця

Держмитслужби;

Координаційно-моніторингова

митниця

Держмитслужби; Одеська митниця Держмитслужби; Північна митниця
Держмитслужби; Подільська митниця Держмитслужби; Поліська митниця
Держмитслужби;
митниця

Слобожанська

Держмитслужби;

Спеціалізована

лабораторія

Держмитслужби;

митниця

Чорноморська
з

питань

Департамент

Держмитслужби;
митниця

експертизи

спеціалізованої

Східна

Держмитслужби;
та

досліджень

підготовки

та

кінологічного забезпечення Держмитслужби [285].
Говорячи ж про функціонування митниць як змістовного елемента
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
слід вказати, що одним із заходів, яких спрямовано на реалізацію
державної митної політики, та які становлять митну справу, є справляння
митних платежів [166, ст. 7]. При цьому, засади митної справи, зокрема,
умови

та

порядок

визначаються

справляння

Митним

митних

кодексом

платежів,

України

та

митні

іншими

пільги,
законами

України [166, ч. 3 ст. 7].
Основним же призначенням митниць як територіальних органів
Державної митної служби України та суб’єктів, на яких відповідно до
положень чинного законодавства України з питань митної справи
покладено безпосереднє здійснення митної справи [166, ч. 1 ст. 543], є
створення

сприятливих

умов

для

розвитку

зовнішньоекономічної

діяльності, забезпечення безпеки суспільства, захист митних інтересів
України [166, ч. 1 ст. 544]. Разом із тим, здійснюючи митну справу,
митниці

виконують

завдання

щодо

забезпечення

правильного

застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню
вимог законодавства України з питань митної справи, а також щодо
забезпечення справляння митних платежів, контролю правильності
обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів
щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених
Митним кодексом України, Податковим кодексом України та іншими
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актами

законодавства

забезпечення

сплати

України,
митних

організації

платежів,

застосування

взаємодії

з

гарантій

банківськими

установами та незалежними фінансовими посередниками, що надають
такі гарантії [166, п. 1, п. 6 ч. 2 ст. 544].
Необхідно наголосити і на тому, що відповідно до положень п. 27
ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України, до митних платежів належать:
а) мито; б) акцизний податок із ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції); в) податок на додану вартість із
ввезених на митну територію України товарів (продукції).
Говорячи ж про оподаткування митними платежами товарів, що
переміщуються через митний кордон України, слід вказати, що правила
оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України,
митом, крім особливих видів мита, встановлюються Митним кодексом
України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України. В свою чергу, правила оподаткування
особливими видами мита встановлюються законами України «Про захист
національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист
національного товаровиробника від субсидованого імпорту»,

«Про

застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», окремим
законом щодо встановлення додаткового імпортного збору. У той же час,
правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон
України, іншими (крім мита) митними платежами встановлюються
Податковим

кодексом

України

з

урахуванням

особливостей,

що

визначаються митним кодексом України. Особливості ж оподаткування
митними платежами товарів, поміщених у відповідний митний режим,
визначено у ст. 286 та розділі V Митного кодексу України, а також у
розділах V і VI Податкового кодексу України [ст. 270].
Отже, нормативну основу функціонування митниць як змістовного
елемента інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні закладено у положеннях Митного кодексу України, Податкового
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кодексу України, інших законів України, що регулюють питання митної
справи, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, а також нормативно-правових актів,
виданих на основі та на виконання Митного кодексу України та інших
законодавчих актів. Разом

із тим, відносини, яких пов’язано із

справлянням митних платежів, регулюються Митним кодексом України,
Податковим кодексом України та іншими законами України з питань
оподаткування. Однак у тому разі, якщо міжнародним договором
України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України,
встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Митним кодексом
України

та

іншими

законами

України,

застосовуються

правила

міжнародного договору України [166, ст. 1].
Митниці

як

змістовний

елемент

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні, є контролюючими органами
в частині забезпечення дотримання законодавства України з питань
митної

справи

обґрунтовано

та

оподаткування

положеннями

ст. 41

митом.

Вказане

Податкового

твердження

кодексу

України,

відповідно до яких митні органи (центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну митну політику, його територіальні органи) є
контролюючими органами щодо дотримання законодавства з питань
митної справи та оподаткування митом, акцизним податком, податком на
додану вартість, іншими податками та зборами, які відповідно до
податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із
ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або
територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з
митної території України або території вільної митної зони. При цьому,
повноваження і функції митниць як контролюючих органів визначаються
Податковим кодексом України, Митним кодексом України та законами
України.

Розмежування

контролюючих

органів

повноважень

і

(податкових

та

функціональних
митних

органів

обов’язків
–

авт.)
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визначається законодавством України. У той же час, інші державні
органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності,
повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі, на запит
правоохоронних органів [209].
Не можна не зазначити, що порядок обміну інформацією між
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову
політику, його територіальними органами та центральним органом
виконавчої

влади,

що

реалізує

державну

митну

політику,

його

територіальними органами для цілей виконання функцій контролюючих
органів визначається центральним

органом

виконавчої влади, що

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику[ 209,
п. 41.2 ст. 41].
Разом

із

тим,

говорячи

про

розмежування

повноважень

і

функціональних обов’язків контролюючих органів, слід вказати, що
функції контролюючих органів у Податковому кодексі України виділено
за функціональним підходом. Так, функції митних органів, тобто
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну
політику та його територіальних органів, визначено у п. 2 ст. 19
Податкового кодексу України:
організація та здійснення ведення обліку і адміністрування мита,
акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які
відповідно

до

податкового,

митного

та

іншого

законодавства

справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну
територію України або територію вільної митної зони або вивезенням
(пересиланням) товарів з митної території України або території вільної
митної зони;
забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх
нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до
відповідного бюджету під час переміщення товарів через митний кордон
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України та після завершення операцій з митного контролю та митного
оформлення;
формування та ведення Єдиного державного реєстру авторизованих
економічних операторів [209].
Окрему увагу необхідно звернути на положення п. 341 ч. 1 ст. 4
Митного кодексу України, якими встановлено, що митними органами є
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну
політику, митниці та митні пости. При цьому, відповідно до ст. 547
Митного кодексу України, митний пост є митним органом, який входить
до складу митниці як структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності
забезпечує виконання завдань, покладених на митні органи [166]. Отже,
митні пости є структурними підрозділами митниць як територіальних
органів Державної митної служби України, та забезпечують практичну
реалізацію основних завдань та призначення митних органів на місцях (у
зоні своєї діяльності).
Підсумовуючи вищевказане, приходимо до висновку, що митниці як
змістовний

елемент

інституційного

механізму забезпечення

сфери

оподаткування в Україні, враховуючи їх специфічний статус у податковій
сфері та завдання, є контролюючими органами в частині забезпечення
дотримання

законодавства

України

з

питань

митної

справи

та

оподаткування митом. Нормативну основу функціонування митниць як
змістовного елемента інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні закладено у положеннях Митного кодексу
України, Податкового кодексу України та інших законів України. Разом із
тим, видається, в умовах євроінтеграційних реформ тільки поглиблений
аналіз

концептуальних

засад

правового

статусу

митниць

як

територіальних органів Державної митної служби України, недоліківпроблем окремих його сегментів стане запорукою визначення ключових
векторів, принципів та напрямів удосконалення положень чинного
законодавства України, яким врегульовано питання функціонування
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митниць як змістовного елемента інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в Україні, що допоможе об’єктивно відобразити
реальні потреби держави та суспільства у сфері оподаткування.
Як було неодноразово вказано, Державна податкова служба України
здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому
порядку

її

територіальні

першочергово

органи [244,

територіальні

органи

п. 7].

Слід

Державної

відмітити,

податкової

що

служби

України було утворено як юридичні особи публічного права шляхом
реорганізації деяких територіальних органів Державної фіскальної
служби України через їх приєднання до відповідних територіальних
органів Державної податкової служби України. Здійснено вказане з
метою забезпечення належної роботи Державної податкової служби
України. При цьому, відповідно до рішення Уряду, територіальні органи
Державної

фіскальної

продовжують

служби

здійснювати

свої

України,

які

повноваження

реорганізовуються,
до

передачі

таких

повноважень територіальним органам Державної податкової служби
України та центрального органу виконавчої влади, на який покладається
обов’язок

забезпечення

запобігання,

виявлення,

припинення,

розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких
є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що
віднесені

до

його

підслідності

відповідно

до

Кримінального

процесуального кодексу України. Крім того, територіальні органи
Державної податкової служби України стали правонаступниками майна,
прав та обов’язків територіальних органів Державної фіскальної служби
України,

яких

було

діяльності [286].

Таким

реорганізовано,
чином,

у

системі

у

відповідних
територіальних

сферах
органів

Державної податкової служби України на регіональному рівні було
утворено Головні управління Державної податкової служби України в
областях та місті Києві, Офіс великих платників податків Державної
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податкової служби України та Інформаційно-довідковий департамент
Державної податкової служби України.
Дещо згодом, у січні 2020 року Верховна Рада України внесла зміни
до ряду законодавчих актів у зв’язку з проведенням адміністративної
реформи.

Так,

виконавчої

зокрема,

влади»

Закон

було

України

доповнено

«Про

центральні

статтею

21 -1

такого

органи
змісту:

«Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову політику, можуть утворюватися в
межах граничної чисельності державних службовців та працівників
відповідного

центрального

органу

виконавчої

влади

і

коштів,

передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади,
ліквідовуватися,

реорганізовуватися

керівником

відповідного

центрального органу виконавчої влади як відокремлені підрозділи
центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який
спрямовує

та

координує

діяльність

такого

центрального

органу

виконавчої влади.
Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову політику, утворюються без
статусу юридичної особи та є органами державної влади, можуть мати
окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське
обслуговування

бюджетних

коштів,

печатку

та

бланк

зі

своїм

найменуванням та із зображенням Державного Герба України [398].
Положення про територіальний орган як відокремлений підрозділ
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну
політику, положення про територіальний орган як відокремлений
підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
податкову

політику,

затверджуються

керівником

відповідного

центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який
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спрямовує

та

координує

діяльність

такого

центрального

органу

виконавчої влади.
Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну митну політику, керівник центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову політику, може делегувати
керівнику територіального органу як відокремленого підрозділу такого
центрального органу виконавчої влади окремі повноваження відповідно
до положення про такий територіальний орган.
Територіальні органи як відокремлені підрозділи центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику,
територіальні органи як відокремлені підрозділи центрального органу
виконавчої
створюються

влади,
і

що

реалізує

припиняються

державну
в

податкову

порядку,

політику,

визначеному

законодавством» [233; 288].
Так, вказана стаття визначила статус та порядок утворення
територіальних органів

Державної податкової служби України та

Державної митної служби України, а також закріпила право керівника
Державної податкової служби України та Державної митної служби
України делегувати керівнику територіального органу частину своїх
повноважень, що має бути закріплено у положенні про орган.
А вже у вересні 2020 року система територіальних органів
Державної податкової служби України на регіональному рівні зазнала
структурних

трансформацій.

Так,

Постановою

Кабінету

Міністрів

України від 30.09.2020 р. № 893 «Деякі питання територіальних органів
Державної

податкової

служби»

ліквідовано

як

юридичні

особи

публічного права територіальні органи Державної податкової служби
України за переліком згідно з додатком. При цьому, права та обов’язки
територіальних органів Державної податкової служби України, що
ліквідовувалися, перейшли Державній податковій службі України та її
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територіальним

органам

у

межах,

визначених

положеннями

про

Державну податкову службу України та її територіальні органи [73; 256].
В подальшому, було прийнято рішення утворити територіальні
органи Державної податкової служби України як її відокремлені
підрозділи за встановленим переліком: Головні управління Державної
податкової служби України в областях та місті Києві, Центральне
міжрегіональне управління Державної податкової служби України по
роботі

з

великими

платниками

податків,

Східне

міжрегіональне

управління Державної податкової служби України по роботі з великими
платниками податків, Західне міжрегіональне управління Державної
податкової служби України по роботі з великими платниками податків,
Південне міжрегіональне управління Державної податкової служби
України

по

роботі

з

великими

платниками

податків,

Північне

міжрегіональне управління Державної податкової служби України по
роботі з

великими платниками податків,

Інформаційно-довідковий

департамент Державної податкової служби України [287].
Крім цього регламентовано, що кожен територіальний орган
Державної податкової служби України, утворений як її відокремлений
підрозділ, є правонаступником майна, прав та обов’язків відповідного
територіального органу Державної податкової служби України, що
ліквідується [245].
Однак, умовою початку роботи новостворених органів, яких було
передбачено

урядовим

рішенням,

стало

прийняття

Державною

податковою службою України рішення про можливість забезпечення
здійснення утвореними органами повноважень та функцій територіальних
органів, що ліквідуються. Таке рішення могло бути прийнято після того,
як відомості про відокремлений підрозділ були б внесені до Єдиного
державного реєстру, затверджено положення, структура, штатний розпис,
кошторис

та

заповнено

30

відсотків

вакансій

відповідного

територіального органу. І тут слід вказати, що можливість забезпечення з
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01.01.2021 р. здійснення новоствореними територіальними органами
Державної податкової служби України, утвореними як її відокремлені
підрозділи згідно з наказом Державної податкової служби України від
30.09.2020 р. № 529 «Про утворення територіальних органів Державної
податкової служби», повноважень та функцій територіальних органів
Державної податкової служби України, що ліквідуються, передбачена
відповідним наказом від 24.12.2020 р. № 755 [266].
Отже, на теперішній час до системи територіальних органів
Державної податкової служби України на місцях належать: 1) Головні
управління Державної податкової служби України в областях; 2) Головне
управління

Державної

податкової

служби

України

у

м. Києві;

3) Міжрегіональні управління Державної податкової служби України по
роботі з великими платниками податків; 4) Інформаційно-довідковий
департамент Державної податкової служби України.
Говорячи про правовий статус Головних управлінь Державної
податкової служби України в областях та у м. Києві, слід насамперед
вказати, що вони є територіальними органами, утвореними на правах
відокремлених

підрозділів

Державної податкової служби

України.

Необхідно акцентувати увагу на тому, що Головні управління Державної
податкової служби України в областях та у м. Києві є органами державної
влади, мають окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі
своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України, є
розпорядником бюджетних коштів. Разом із тим, функціонують вони уже
без статусу юридичної особи [245].
Основними завданнями Головних управлінь Державної податкової
служби України є забезпечення реалізації державної податкової політики,
здійснення у межах повноважень, передбачених законом, контролю за
надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків,
зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом
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та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що
використовуються

в

електронних

сигаретах,

пального,

державної

політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, державної політики у сфері контролю за
своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений
законом

строк,

дотриманням

порядку

проведення

розрахункових

операцій, у тому числі готівкових розрахунків за товари (послуги), а
також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону [212, п. 3;
213, п. 3; 214, п. 3].
Однак, досліджуючи питання правового статусу Головних управлінь
Державної податкової служби України, натрапляємо на проблему, яку
досі не розв’язано ні в теоретичній, ні в практичній площині. Мова йде
про неможливість чіткого окреслення переліку завдань Головних
управлінь Державної податкової служби України як територіальних
органів Державної податкової служби України. І хоча на законодавчому
рівні все ж таки зроблено змогу синтезувати завдання Головних
управлінь Державної податкової служби України як територіальних
органів Державної податкової служби України [212, п. 3; 213, п. 3; 214,
п. 3], цей перелік є досить умовним та спірним із точки зору теорії. У
зв’язку з тим, що ні в теоретичних напрацюваннях, ні в положеннях
чинного законодавства України немає єдиного підходу до співвідношення
понять: «функції», «повноваження», «завдання», «мета» та «компетенція»
органів виконавчої влади, проблема невизначеності та розпливчасті
юридичного

закріплення

завдань

Головних

управлінь

Державної

податкової служби України як територіальних органів Державної
податкової служби України є одним із найслабших місць їх організації та
діяльності.
Так,

наприклад,

завдання

забезпечення

реалізації

державної

податкової політики та завдання здійснення у межах повноважень,
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передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та
державних цільових фондів податків, зборів, платежів мають різний
ступінь узагальнення.
Крім того, завдання забезпечення реалізації державної податкової
політики, здійснення у межах повноважень, передбачених законом,
державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення
розрахунків

в

іноземній

валюті

в

установлений

законом

строк,

дотриманням порядку проведення розрахункових операцій, у тому числі
готівкових розрахунків за товари (послуги) можуть бути підданими
розширеному тлумаченню та є досить абстрактними, тоді як завдання
здійснення у межах повноважень, передбачених законом, контролю за
надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків,
зборів, платежів, а також за наявністю ліцензій на провадження видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до
закону розширеному тлумаченню не підлягають.
Головні управління Державної податкової служби України як
територіальні органи Державної податкової служби України відповідно
до покладених завдань, наділено повноваженнями щодо:
1) здійснення контролю:
за дотриманням вимог податкового законодавства, законодавства
щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань,
контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову
службу України;
за

дотриманням

суб’єктами

господарювання,

які

провадять

роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо
максимальних роздрібних цін на

тютюнові вироби,

встановлених
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виробниками чи імпортерами таких виробів;
за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову
або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства
щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;
за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану
вартість;
за дотриманням виконавчими комітетами сільських, селищних рад
та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом
та перспективним планом формування територій громад, порядку
прийняття

та

обліку

податків

і

зборів

від

платників

податків,

своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум до бюджету;
своєчасності подання платниками податків (платниками єдиного
внеску) передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших
документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів,
платежів), своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати
податків, зборів, платежів, єдиного внеску;
за виробництвом, обігом та реалізацією пального, підакцизних
товарів, контролю за їх цільовим використанням та забезпечують
міжгалузеву координацію у вказаній сфері;
щодо

повноти

обчислення

та

сплати

акцизного

податку

з

урахуванням даних декларацій про максимальні роздрібні ціни на
підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером;
за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати
частини

чистого прибутку (доходу) до бюджету державними

та

комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна
та/або комунальна власність, а також стягнення заборгованості із
зазначених платежів до бюджету у порядку, встановленому Податковим
кодексом України;
за

дотриманням

встановлених

законом

строків

проведення
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розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання
готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками),
порядку

проведення

готівкових

розрахунків

за

товари

(послуги),

проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на
провадження

видів

господарської

діяльності,

що

підлягають

ліцензуванню відповідно до закону;
за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до
бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у
статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також
господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв)
яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка
держави в яких становить 100 відсотків;
за наявністю марок акцизного податку на пляшках (упаковках) з
алкогольними

напоями

і пачках

(упаковках)

тютюнових

виробів,

ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних
сигаретах, під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
2) здійснення

податкового

контролю

за

встановленням

відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої
руки»;
3) здійснення

відомчого

контролю

за

додержанням

вимог

законодавства, виконанням службових, посадових обов’язків в Головних
управліннях Державної податкової служби України;
4) забезпечення:
достовірності та повноти ведення обліку платників податків
(платників

єдиного

внеску),

об’єктів

оподаткування

та

об’єктів,

пов’язаних з оподаткуванням;
ведення обліку податків і зборів, платежів;
стягнення

сум

простроченої

заборгованості

суб’єктів

господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими
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державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою
міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами з
бюджету в порядку, визначеному Податковим кодексом України та
іншими законами;
надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних
правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;
впровадження

та

технічного

супроводження

інформаційно-

телекомунікаційних систем і технологій, автоматизації процедур;
оприлюднення

(оновлення)

наборів

даних,

які

підлягають

оприлюдненню у формі відкритих даних на субсайті Головних управлінь
Державної податкової служби України офіційного вебпорталу Державної
податкової служби України та єдиному державному вебпорталі відкритих
даних, в установленому законодавством порядку;
проведення

консультацій

з

громадськістю,

зокрема,

через

громадську раду, з питань реалізації державної податкової політики;
5) здійснення:
реєстрації та ведення обліку платників податків, платників єдиного
внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням,
диференціації платників податків;
у межах повноважень, передбачених законом, формування та
ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, інших
реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на
Державну податкову службу України, а також реєстру страхувальників
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування;
адміністрування податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому
числі, проведення відповідно до законодавства перевірок та звірок
платників податків (платників єдиного внеску);
погашення

заборгованості

з

інших

платежів,

контроль

за

справлянням яких віднесено до компетенції Державної податкової служби
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України;
погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих
та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів;
розстрочення,

відстрочення

та

реструктуризації

грошових

зобов’язань та/або податкового боргу, а також недоїмки зі сплати єдиного
внеску;
у

межах

повноважень,

передбачених

законом,

списання

безнадійного податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску;
роботи з виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження
безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність
держави, та з обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого
та конфіскованого за порушення податкового законодавства;
ліцензування

роздрібної

торгівлі

алкогольними

напоями,

тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних
сигаретах та пальним, зберігання пального;
заходів

щодо

запобігання

та

виявлення

порушень

вимог

законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових

виробів,

рідин,

що

використовуються

в

електронних

сигаретах, та пального;
реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій, що
застосовуються

для

реєстрації

розрахункових операцій

за

товари

(послуги), реєстрації розрахункових книжок, книг обліку розрахункових
операцій;
відповідно до законодавства

в межах наданих повноважень

управління об’єктами державної власності, що належать до сфери
управління Державної податкової служби України;
сервісного обслуговування платників податків (платників єдиного
внеску), зокрема, надання адміністративних послуг;
моніторингу стану надходження податків і зборів, інших платежів,
визначених Податковим кодексом України, Законом України «Про збір та
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облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», вивчення впливу змін показників регіонального розвитку
та змін законодавства на надходження податків, інших платежів, розробка
пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;
моніторингу та аналізу виконання
бюджетом

та

фінансовими

державними
планами

показників розрахунків

цільовими

державних

фондами,

підприємств,

з

затверджених
господарських

організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права, що
належать державі, їхніми дочірніми підприємствами та підготовки
пропозицій керівництву Державної податкової служби України;
прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне
забезпечення і розвиток діяльності Головних управлінь Державної
податкової служби України;
6) застосування:
до платників податків (платників єдиного внеску) передбачених
законом фінансових (штрафних) санкцій (штрафів) за порушення вимог
податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за
дотриманням якого покладено на Державну податкову службу України;
до фінансових установ, які не подали відповідним контролюючим
органам Державної податкової служби України в установлений законом
строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників
податків чи розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком
платника

податків

до

отримання

повідомлення

відповідного

територіального органу Державної податкової служби України про взяття
рахунку на облік у Державній податковій службі України, фінансових
(штрафних) санкцій (штрафів) в установлених Податковим кодексом
України розмірах;
арешту майна платників податків, що мають податковий борг,
та/або зупинення видаткових операцій на їхніх рахунках у банках,
фінансових санкцій до платників єдиного внеску;
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7) проведення роботи:
пов’язаної

зі

здійсненням

ліцензування

діяльності

суб’єктів

господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального,
з оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними
напоями, тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, пальним, зберігання пального та контролю за
таким виробництвом;
щодо застосування до платників податків (платників єдиного
внеску) процедур банкрутства відповідно до законодавства з питань
банкрутства;
пов’язаної з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням,
обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального та
інших підакцизних товарів (продукції);
з організації роботи, пов’язаниї із замовленням марок акцизного
податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків, з метою проведення
експертизи щодо їх автентичності;
8) складання стосовно платників податків – фізичних осіб та
посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколів про
адміністративні правопорушення та винесення постанов у справах про
адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених
законом;
9) звернення до суду у випадках, передбачених законом;
10) взаємодії та співпраці:
взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування
з питань надходжень до місцевих бюджетів;
співпраці з інститутами громадянського суспільства [212, п. 4; 213,
п. 4; 214, п. 4].
Це основний, але цілком невичерпний перелік найважливіших
повноважень, якими наділено Головні управління Державної податкової
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служби України як територіальні органи Державної податкової служби
України, та яких визначено законом [395].
Разом із тим, з метою організації своєї діяльності, Головні
управління Державної податкової служби України: у межах повноважень,
визначених порядком, затвердженим відповідним наказом Державної
податкової служби України, забезпечують реалізацію політики з питань
управління

персоналом;

забезпечують

у

межах

повноважень,

передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення
корупції

і

контроль

за

дотриманням

вимог

антикорупційного

законодавства; організовують свою роботу; забезпечують взаємодію з
державними

органами

та

органами

місцевого

самоврядування;

забезпечують охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму
секретності, кіберзахист, технічний і криптографічний захист інформації
та здійснюють контроль за його станом; забезпечують згідно із
законодавством у межах компетенції надання державним органам
інформації з реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено
законодавством на Державну податкову службу України; здійснюють
комплекс

заходів

для

забезпечення

дотримання

законності

та

ефективності в межах повноважень, передбачених законом, ефективного,
результативного і цільового використання бюджетних коштів, досягнення
результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог
щодо діяльності Головних управлінь Державної податкової служби
України; здійснюють планово-фінансову роботу в Головних управліннях
Державної податкової служби України, контроль за використанням
фінансових і матеріальних ресурсів, організацію, ведення, вдосконалення
бухгалтерського обліку, складання фінансової та іншої звітності, ведення
обліку трудових ресурсів та заробітної плати (у тому числі сплачує
податок з доходів фізичних осіб) в установленому законодавством
порядку; здійснюють роботу з ведення діловодства та архівного
зберігання документів відповідно до встановлених правил; здійснюють
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інформаційно-аналітичне забезпечення Головних управлінь Державної
податкової служби України та автоматизацію їх діяльності; забезпечують
у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо
державної таємниці та захисту інформації, контроль за її збереженням у
Головних управліннях Державної податкової служби України, а також
мобілізаційну

підготовку,

мобілізацію;

забезпечуюють

самопредставництво Державної податкової служби України та Головних
управлінь Державної податкової служби України у судах [212, п. 5; 213,
п. 5; 214, п. 5].
Головні управління Державної податкової служби України як
територіальні

органи

контролюючими

Державної

органами

податкової

(податковими

служби

України

органами,

є

органами

стягнення) [212, п. 7; 213, п. 7; 214, п. 7]. І в цьому аспекті можна
констатувати, що на теперішній час Податковий кодекс України визначає
податкові органи як контролюючі та органи стягнення. Так, податкові
органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, його територіальні органи) є контролюючими
органами щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім
випадків, визначених пп. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу
України), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо
дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого
покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, чи його територіальні органи [209, п. 41.1 ст. 41].
Водночас

законодавець

зазначає,

що

органами

стягнення

є

виключно контролюючі органи (податкові органи – центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та його
територіальні органи), яких уповноважено здійснювати заходи щодо
забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного
внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх
повноважень. У той же час, стягнення податкового боргу та недоїмки зі
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сплати

єдиного

внеску

за

виконавчими

написами

нотаріусів

не

дозволяється [209, п. 41.4 ст. 41]. Разом із тим, інші державні органи не
мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти
нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі, на запит
правоохоронних органів [209, п. 41.6 ст. 41].
Головні управління Державної податкової служби України як
територіальні органи Державної податкової служби України під час
виконання покладених на них завдань взаємодіють в установленому
порядку з територіальними органами центральних органів виконавчої
влади,

з

місцевого

обласною

та

місцевими

самоврядування,

держадміністраціями,

об’єднаннями

громадян,

органами

громадськими

спілками, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами,
установами, організаціями на території відповідної області [212, п. 8; 213,
п. 8; 214, п. 8].
Головні управління Державної податкової служби України як
територіальні органи Державної податкової служби України у межах
повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання доручень
Державної

податкової

служби

України

наділено

повноваженнями

видавати накази (розпорядження) організаційно-розпорядчого характеру,
організовують і контролюють їх виконання.
Серед таких актів можна виокремити індивідуально-правові акти
(як-от накази щодо призначення постійного представника (представників)
контролюючого органу на акцизному складі [209, пп. 14.1.194 п. 14.1.
ст. 14; ст. 230], накази про проведення документальних планових
перевірок [209, п. 77.4 ст. 77], накази про проведення документальних
позапланових

перевірок

[209,

ст. 78],

накази

про

проведення

документальних позапланових невиїзних перевірок [209, ст. 79], накази
про проведення фактичних перевірок [209, ст. 80], які є результатом
правотворчого процесу, однак породжують права й обов’язки тільки у тих
конкретних суб’єктів, яким їх адресовано, за конкретним випадком,
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оскільки саме вони і є результатом та відображенням здійснення
контролюючими органами своїх функцій (такі акти мають чітко
окреслений правозастосовний (правовиконавчий) характер, завжди є
актами застосування норм права) та внутрішньоорганізаційні акти
(положення про самостійні структурні підрозділи, Державні податкові
інспекції, структурні підрозділи у складі самостійних та Державних
податкових

інспекцій,

посадові

інструкції

працівників

Головних

управлінь Державної податкової служби України тощо).
Водночас, акти Головних управлінь Державної податкової служби
України може бути скасовано Головою Державної податкової служби
України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням
Міністра фінансів, а також Міністром фінансів у разі відмови Голови
Державної податкової служби України скасувати такий акт [212, п. 9; 213,
п. 9; 214, п. 9].
Слід також сказати, що поряд із прийняттям правового акта як
результату реалізації правотворчих повноважень у будь-якій сфері,
важливе місце посідає організація виконання цього акта. Враховуючи
викладене, можна стверджувати, що ефективність правотворчості як
форми реалізації повноважень Головних управлінь Державної податкової
служби України залежить, у тому числі, від практичного виконання
закріплених у такому акті положень за допомогою низки організаційних
форм: з’ясування та конкретизації рішення; підбору, розстановки,
інструктажу та навчання виконавців; забезпечення їх діяльності та
взаємодії; контролю та обліку; коригування рішень у процесі виконання і
прийняття нових рішень з метою виконання попередніх, урахування
безперервності процесу [28, с. 139]. Існують також й інші погляди на
зазначену проблему [131, с. 166].

Погоджуючись з

висловленими

підходами у цілому, вважаємо, що в процесі правотворчості Головних
управлінь Державної податкової служби України як територіальних
органів Державної податкової служби України, необхідно виокремити
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такі елементи стадії виконання правових актів: 1) підбір та розстановка
виконавців; 2) забезпечення діяльності щодо виконання акта; 3) контроль
виконання; 4) підбиття підсумків виконання.
Очолюють Головні управління Державної податкової служби
України начальники, які призначаються на посаду та звільняються з
посади Головою Державної податкової служби України, відповідно до
законодавства про державну службу за погодженням з Міністром
фінансів, у тому числі у разі покладання обов’язків за вакантною
посадою.
Слід зазначити, що організаційні структури, штатні розписи та
кошториси Головних управлінь Державної податкової служби України
затверджуються Головою Державної податкової служби України. Штатна
чисельність працівників Головних управлінь Державної податкової
служби України затверджується Головою Державної податкової служби
України

у

межах

граничної

чисельності

працівників,

визначеної

Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Державної
податкової служби України. Структури Головних управлінь Державної
податкової служби України затверджує Голова Державної податкової
служби

України

за

погодженням

з

Міністром

фінансів.

Головні

управління Державної податкової служби України утворюються у межах
граничної чисельності державних службовців та працівників Державної
податкової служби України і коштів, передбачених на утримання
Державної

податкової

служби

України,

ліквідовуються,

реорганізовуються керівником Державної податкової служби України як
її відокремлені підрозділи за погодженням з Міністром фінансів
відповідно до ст. 211 Закону України «Про центральні органи виконавчої
влади» [180; 288].
При

дослідженні

такої

структурної

складової

системи

територіальних органів Державної податкової служби України, як
Головні управління, буде більш доцільним, як уявляється, взяти за
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приклад конкретну адміністративно-територіальну одиницю України.
Так, видається, буде логічним дослідити систему структурних підрозділів
Головного

управління

Державної

податкової

служби

України

в

Запорізькій області.
Отже, на теперішній час Головне управління Державної податкової
служби України в Запорізькій області – це територіальний орган,
утворений на правах відокремленого підрозділу Державної податкової
служби України, та який забезпечує реалізацію повноважень Державної
податкової служби України на території Запорізької області [212, п. 3].
Відповідно до організаційної структури Головного управління Державної
податкової служби України у Запорізькій області, до її складу належать:
інститут керівництва (начальник Головного управління Державної
податкової служби України у Запорізькій області, заступники начальника
Головного

управління

Державної

податкової

служби

України

у

Запорізькій області (у кількості 4 штатних одиниць);
організаційно-розпорядче управління;
сектор відомчого контролю;
управління податкового адміністрування юридичних осіб;
управління податкового адміністрування фізичних осіб;
юридичний сектор;
управління податкового аудиту;
управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом;
управління контролю за підакцизними товарами;
управління інфраструктури та бухгалтерського обліку;
управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу;
управління електронних сервісів;
управління по роботі з податковим боргом;
відділ з питань запобігання та виявлення корупції;
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відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного
захисту інформації;
управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків;
управління супроводження судових справ;
Олександрівська,
Пологівська,

Вознесенівська,

Оріхівська,

Гуляйпільська,

Бердянська,

Приморська,

Токмацька,

Чернігівська,

Василівська, Мелітопольська, Веселівська, Якимівська, Приазовська,
Енергодарська, Вільнянська, Новомиколаївська, Запорізька державні
податкові інспекції [180].
Слід вказати, що кожна з основних ланок організаційної структури
Головного

управління

Державної

податкової

служби

України

у

Запорізькій області включає в себе окремі структурні елементи. При
цьому, структура територіальних органів Державної податкової служби
України розробляється відповідно до положень Постанови Кабінету
Міністрів України від 12.03.2005 р. № 179 «Про упорядкування структури
апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних
підрозділів та місцевих державних адміністрацій» [283].
Головні управління Державної податкової служби України є
бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного
бюджету, мають самостійний баланс, рахунки в органах, що здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланки із
зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням, є
розпорядником бюджетних коштів.
Фінансування Головних управлінь Державної податкової служби
України здійснюється через органи Державної казначейської служби
України. Єдиний казначейський рахунок – це система бюджетних
рахунків органів Державної казначейської служби України в установах
банків, на які зараховуються податки, збори та інші обов’язкові платежі
державного бюджету і з яких органами державного казначейства
здійснюються платежі безпосередньо на користь суб’єктів господарської
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діяльності та оплачуються інші видатки бюджетних установ як у
безготівковому порядку, так і готівкою.
Кошторис Головних управлінь Державної податкової служби
України має такі складові частини:
загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків бюджету на виконання основних функцій;
спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень, які отримані від
надання приміщень в оренду, реалізації майна тощо.
Порядок та механізм

використання Головними управліннями

Державної податкової служби України бюджетних коштів здійснюється
відповідно до вимог, передбачених Бюджетним кодексом України [48],
Порядком складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до
виконання кошторисів бюджетних установ [224], Порядком реєстрації та
обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та
одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської
служби України [223].
Говорячи про державні податкові інспекції, слід вказати, що
відповідно до положень п. 41.3 ст. 41 Податкового кодексу України, вони
є структурними підрозділами територіальних органів центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та
діють на підставі положень про такі територіальні органи, затверджених
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову
політику, в межах функцій, визначених ст. 193 Податкового кодексу
України [209].
Таким чином, державні податкові інспекції діють у складі Головних
управлінь Державної податкової служби України, є їх структурними
підрозділами [397].

Перелік

державних

податкових

інспекцій

затверджується окремим наказом Державної податкової служби України.
У той же час, державні податкові інспекції діють на підставі Положень
про Головні управління Державної податкової служби України в
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областях, у межах функцій, визначених статтею 19 3 Податкового кодексу
України.
Слід вказати, що начальник державної податкової інспекції може
забезпечувати загальну організацію та координацію роботи (не пов’язану
з виконанням функцій, визначених статтею 19 1 Податкового кодексу
України) структурних підрозділів Головного управління Державної
податкової служби України, що територіально розміщено за адресою
місцезнаходження державної податкової інспекції, з метою забезпечення
їх комунікацій [212, п. 7; 213, п. 7; 214, п. 7].
Положення про державні податкові інспекції, які діють у складі
Головного управління Державної податкової служби України, про
структурні

підрозділи

державної

податкової

інспекції

затверджує

начальник Головного управління Державної податкової служби України.
Разом

із

тим,

пропозиції

щодо

утворення,

ліквідації

державних

податкових інспекцій вносить Голові Державної податкової служби
України начальник Головного управління Державної податкової служби
України [212, п. 11; 213, п. 11; 214, п. 11].
Відзначимо, що у світлі основних завдань Головних управлінь
Державної податкової служби України, державні податкові інспекції як
структурні підрозділи Головних управлінь Державної податкової служби
України

наділено

особливостями

функціонування.

Так,

державні

податкові інспекції здійснюють такі функції: сервісне обслуговування
платників податків, реєстрація та ведення обліку платників податків та
платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних
з оподаткуванням, формування та ведення Державного реєстру фізичних
осіб-платників податків, Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб, реєстрів, ведення яких покладено законодавством на
податкові органи, виконують інші функції сервісного обслуговування
платників податків, яких визначено законом [209, ст. 193].
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Отже,

особливості

функціонування

державних

податкових

інспекцій, які діють у складі Головних управлінь Державної податкової
служби України та є їх структурними підрозділами, полягають у тому, що
державні податкові інспекції:
надають адміністративні послуги платникам податків;
надають довідкові, інформаційні, електронні та інші послуги,
пов’язані з реалізацією прав та обов’язків платника відповідно до вимог
податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на контролюючий орган;
здійснюють реєстрацію та облік платників податків та єдиного
внеску об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням,
реєстраторів розрахункових операцій;
надають усні консультації відповідно до Податкового кодексу
України, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску,
винятково з тих питань, що належать до повноважень державних
податкових інспекцій;
здійснюють

у

межах

повноважень,

передбачених

законом,

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників
податків, Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб,
реєстрів, ведення яких покладено законодавством на контролюючі
органи;
виконують інші функції сервісного обслуговування платників
податків, яких визначених законом [212, пп. 62 п. 4; 213, пп. 62 п. 4; 214,
пп. 62 п. 4].
Міжрегіональні управління Державної податкової служби України
по роботі з великими платниками податків є територіальними органами,
утвореним на правах відокремлених підрозділів Державної податкової
служби України, забезпечують реалізацію повноважень Державної
податкової служби України у взаємовідносинах з великими та іншими
платниками, які перебувають у них на обліку, і здійснюють їх податкове
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супроводження. Всього утворено п’ять міжрегіональних управлінь
Державної податкової служби України по роботі з великими платниками
податків: Центральне, Східне, Західне, Південне та Північне, які станом
на

05.01.2021 року

Центральним

обслуговували

Міжрегіональним

1371

великого

управлінням

платника

Державної

(за

податкової

служби України по роботі з великими платниками податків закріплено
651 платника, Східним – 287, Західним – 150, Південним – 148,
Північним – 135 платників [377]).
Слід вказати, що Міжрегіональні управління Державної податкової
служби України по роботі з великими платниками податків було утворено
у рамках проведеної інституційної реформи відповідно до наказу
Державної податкової служби України від 30.09.2020 р. № 529 [287], з
метою зміни формату роботи з великими платниками податків. Разом із
тим,

слід

вказати,

що

незмінним

залишився

галузевий

принцип

супроводження платників, а розподіл на теперішній час залежить від
сфери

діяльності

адміністрування

платника.
підприємств

Зокрема,

виокремлюється

виробничої,

невиробничої

управління
сфери

та

фінансових установ. Також незмінним залишилось закріплення за кожним
платником індивідуального консультанта-координатора, на якого, як і
раніше, покладено забезпечення комфортних умов для обслуговування
платників податків, а саме: оперативне вирішення проблемних питань
платника,

надання своєчасно якісних адміністративних послуг

та

консультацій з усіх питань, а також повідомлення платника про можливі
ризики [377].
Слід

зазначити,

що

Міжрегіональні

управління

Державної

податкової служби України по роботі з великими платниками податків
стали правонаступниками майна, прав та обов’язків Офісу великих
платників податків Державної податкової служби України у відповідних
сферах діяльності [245], якого було ліквідовано як юридичну особу
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публічного

права [73],

а

їх

функціонування

розпочалося

з

01.01.2021 року [266].
Основними завданнями Міжрегіональних управлінь є забезпечення
реалізації

державної

податкової

політики,

здійснення

у

межах

повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до
бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів,
державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення
розрахунків

в

іноземній

валюті

в

установлений

законом

строк,

дотриманням порядку проведення розрахункових операцій, у тому числі
готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій
на

провадження

видів

господарської

діяльності,

що

підлягають

ліцензуванню відповідно до закону [216; 218; 219].
Міжрегіональні управління відповідно до покладених на них
завдань:
здійснюють

контроль

за

дотриманням

вимог

податкового

законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та
законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено
на Державну податкову службу України;
здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування
податку на додану вартість;
здійснюють податковий контроль за встановленням відповідності
умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»;
здійснюють реєстрацію

та

ведуть

облік

платників

податків,

платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних
з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків;
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забезпечують достовірність та повноту ведення обліку платників
податків (платників єдиного внеску), об’єктів оподаткування та об’єктів,
пов’язаних з оподаткуванням;
здійснюють

у

межах

повноважень,

передбачених

законом,

формування та ведення реєстру страхувальників Державного реєстру
загальнообов’язкового

державного

соціального

страхування,

інших

реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на
Державну податкову службу України;
забезпечують ведення обліку податків і зборів, платежів;
здійснюють адміністрування податків і зборів, платежів, єдиного
внеску, у тому числі, проводять відповідно до законодавства перевірки та
звірки платників податків (платників єдиного внеску);
контролюють

своєчасність

подання

платниками

податків

(платниками єдиного внеску) передбаченої законом звітності (декларацій,
розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою
податків,

зборів,

платежів),

своєчасність,

достовірність,

повноту

нарахування та сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску;
застосовують до платників податків (платників єдиного внеску)
передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення
вимог податкового законодавства чи законодавства з інших питань,
контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову
службу України;
складають стосовно посадових осіб платників податків-юридичних
осіб протоколи про адміністративні правопорушення

та

виносять

постанови у справах про адміністративні правопорушення у випадках та
порядку, визначених законом;
застосовують до фінансових установ, які не подали відповідним
контролюючим

органам

Державної податкової служби

України

в

установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття
рахунків платників податків чи розпочали здійснення видаткових
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операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення
відповідного територіального органу Державної податкової служби
України про взяття рахунку на облік у Державній податковій службі
України,

фінансові

(штрафні)

санкції

(штрафи)

в

установлених

Податковим кодексом України розмірах; та інше [216, п. 4; 218, п. 4; 219,
п. 4].
Міжрегіональне управління з метою організації своєї діяльності: у
межах повноважень, визначених порядком, затвердженим відповідним
наказом Державної податкової служби України, забезпечує реалізацію
політики

з

питань

управління

персоналом

у

Міжрегіональному

управлінні; забезпечує у межах повноважень, передбачених законом,
здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції і контроль за
дотриманням вимог антикорупційного законодавства в Міжрегіональному
управлінні; організовує свою роботу; забезпечує взаємодію з державними
органами та органами місцевого самоврядування; забезпечує охорону
державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист,
технічний і криптографічний захист інформації та здійснює контроль за
його станом; забезпечує згідно із законодавством у межах компетенції
надання державним органам інформації з реєстрів, банків і баз даних,
ведення яких покладено законодавством на Державну податкову службу
України; здійснює комплекс заходів для забезпечення дотримання
законності та ефективності в межах повноважень, передбачених законом,
ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів,
досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і
вимог щодо діяльності Міжрегіонального управління; здійснює планово фінансову

роботу

в

Міжрегіональному

управлінні,

контроль

за

використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацію, ведення,
вдосконалення бухгалтерського обліку, складання фінансової та іншої
звітності, ведення обліку трудових ресурсів та заробітної плати (у тому
числі сплачує податок з доходів фізичних осіб) в установленому
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законодавством порядку; здійснює роботу з ведення діловодства та
архівного зберігання документів відповідно до встановлених правил;
здійснює

інформаційно-аналітичне

забезпечення

Міжрегіонального

управління та автоматизацію його діяльності; забезпечує в межах своїх
повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці та
захисту інформації, контроль за її збереженням в Міжрегіональному
управлінні, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію; забезпечує
самопредставництво
Міжрегіонального

Державної

податкової

управління

у

служби

судах

через

України

та

начальника

Міжрегіонального управління, а також без окремого доручення Голови
Державної податкової служби України та начальника Міжрегіонального
управління через їхніх заступників, державних службовців підрозділів до
функціональних повноважень яких належить представництво в судах
інтересів Міжрегіонального управління відповідно до положень про такі
підрозділи, які забезпечують самопредставництво інтересів Державної
податкової служби України та Міжрегіонального управління в судах без
окремого доручення Голови Державної податкової служби України та
начальника Міжрегіонального управління [216, п. 5; 218, п. 5; 219, п. 5].
Слід вказати, що особливості застосування прав Міжрегіонального
управління визначаються окремим порядком, затвердженим наказом
Державної податкової служби України.
Відзначимо, що Міжрегіональні управління є контролюючими
органами

(податковими

органами,

органами

стягнення),

під

час

виконання покладених на них завдань взаємодіють в установленому
порядку з територіальними органами центральних органів виконавчої
влади, з обласними та місцевими держадміністраціями, органами
місцевого

самоврядування,

об’єднаннями

громадян,

громадськими

спілками, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами,
установами, організаціями на території відповідних адміністративно територіальних одиниць.
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Говорячи про організаційні структури міжрегіональних управлінь
Державної податкової служби України по роботі з великими платниками
податків, слід вказати, що до їх складу належать: інститут керівництва
(начальник,
управління;

заступник
сектор

начальника);

відомчого

організаційно-розпорядче

контролю;

управління

податкового

адміністрування підприємств виробничої сфери; управління податкового
адміністрування

підприємств

невиробничої

сфери;

управління

податкового адміністрування фінансових установ та інших галузей;
юридичний

відділ;

управління

податкового

аудиту

підприємств

виробничої

сфери;

управління

податкового

аудиту

підприємств

невиробничої сфери; управління податкового аудиту фінансових установ;
управління податкового аудиту спеціального законодавства; відділ
боротьби
управління

з

відмиванням

доходів,

інфраструктури

та

одержаних

злочинним

бухгалтерського

обліку;

шляхом;

управління

кадрового забезпечення та розвитку персоналу; управління електронних
сервісів; відділ по роботі з податковим боргом; управління з питань
запобігання та виявлення корупції; сектор охорони державної таємниці,
технічного та криптографічного захисту інформації; управління з питань
виявлення

та

опрацювання

податкових

ризиків

;

управління

супроводження судових справ; управління трансфертного ціноутворення
(на прикладі Центрального міжрегіонального управління Державної
податкової

служби

України

по

роботі

з

великими

платниками

податків [181]).
Міжрегіональні

управління

у

межах

своїх

повноважень,

передбачених законом, на основі і на виконання доручень Державної
податкової

служби

України

видають

накази

(розпорядження)

організаційно-розпорядчого характеру, організовують і контролюють їх
виконання. Разом із тим, акти Міжрегіональних управлінь може бути
скасовано Головою Державної податкової служби України повністю чи в
окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра фінансів, а також
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Міністром фінансів у разі відмови Голови Державної податкової служби
України скасувати такий акт [216, п.п. 7–9; 218, п.п. 7–9; 219, п.п. 7–9].
Необхідно також констатувати, що Міжрегіональні управління
утримуються за рахунок державного бюджету, утворюються без статусу
юридичної особи та є органами державної влади, мають окремий баланс,
рахунки

в

органах,

що

здійснюють

казначейське

обслуговування

бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм найменуванням та із
зображенням Державного Герба України, є розпорядниками бюджетних
коштів.
Між

тим,

штатну

чисельність

працівників

Міжрегіональних

управлінь затверджує Голова Державної податкової служби України у
межах

граничної

чисельності

працівників,

визначеної

Кабінетом

Міністрів України для територіальних органів Державної податкової
служби України. Структуру Міжрегіональних управлінь затверджує
Голова Державної податкової служби України за погодженням з
Міністром фінансів. Організаційну структуру, штатний розпис та
кошторис Міжрегіонального управління затверджує Голова Державної
податкової служби України [416].
Як і Головні управління Державної податкової служби України,
Міжрегіональні управління утворюються в межах граничної чисельності
державних службовців та працівників Державної податкової служби
України і коштів, передбачених на утримання Державної податкової
служби

України,

ліквідовуються,

реорганізовуються

керівником

Державної податкової служби України як її відокремлені підрозділи за
погодженням з Міністром фінансів відповідно до ст. 211 Закону України
«Про центральні органи виконавчої влади» [216, п. 14; 218, п. 14; 219,
п. 14; 288].
На правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби
України утворено й Інформаційно-довідковий департамент Державної
податкової служби України, який є її територіальним органом [287], та
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який став правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованого як
юридичної особи Інформаційно-довідкового департаменту Державної
податкової служби України. Для
покладених

на

виконання завдань та функцій,

Інформаційно-довідковий

департамент

Державної

податкової служби України, у його складі можуть створюватися
структурні підрозділи (робочі місця), розміщені за місцезнаходженням
територіальних органів Державної податкової служби України [217].
Основними завданнями Інформаційно-довідкового департаменту
Державної податкової служби України є:
1) надання фізичним та юридичним особам консультацій з питань

оподаткування, єдиного внеску та законодавства з інших питань,
контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову
службу України, за допомогою Бази знань, розміщеної в Інформаційній
системі Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової
служби України;
2) надання

довідкових

фізичним

послуг

з

та

питань

юридичним

особам

оподаткування,

інформаційно-

єдиного

внеску

та

законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено
на Державну податкову службу України, за допомогою Бази знань та
інших офіційних джерел інформації;
3) інформування

доповнення,

внесені

фізичних та юридичних осіб про зміни та
до

нормативно-правових

актів

з

питань

оподаткування, сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань,
контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову
службу України;
4) формування та підтримка в актуальному стані Бази знань;
5) наповнення

Загальнодоступного

інформаційно-довідкового

ресурсу, розміщеного на офіційному вебпорталі Державної податкової
служби України, та підтримка його в актуальному стані;
6) організація роботи сервісу «Пульс»;
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7) організація роботи та надання електронних довірчих послуг

органам

державної

влади,

органам

місцевого

самоврядування,

підприємствам, суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам
на всій території України;
8) організація роботи зі зверненнями, що надійшли з державної

установи «Урядовий контактний центр»;
9) ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій,

забезпечення
податкової

оприлюднення
служби

на

України

офіційному

реєстру

вебпорталі

індивідуальних

Державної
податкових

консультацій та його оновлення [217].
Інформаційно-довідковий

департамент

Державної

податкової

служби України відповідно до покладених на нього завдань:
1) надає

інформаційно-довідкові

послуги

та

консультації

(консультації з питань оподаткування, єдиного внеску та законодавства з
інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну
податкову службу України, за допомогою Бази знань, розміщеної в
Інформаційній

системі

Інформаційно-довідкового

департаменту

Державної податкової служби України; інформаційно-довідкові послуги з
питань оподаткування, єдиного внеску та законодавства з інших питань,
контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову
службу України, за допомогою Бази знань та інших офіційних джерел
інформації; наповнює Базу знань і Загальнодоступний інформаційнодовідковий ресурс та взаємодіє зі структурними підрозділами Державної
податкової служби України щодо підтримки їх в актуальному стані
тощо);
2) організовує роботу з надання електронних довірчих послуг
(отримує від заявників та користувачів заяви на формування, блокування,
поновлення та скасування сертифікатів відкритих ключів, здійснює
ідентифікацію осіб, які звернулися, та перевірку законності їхніх
звернень; укладає договори про надання електронних довірчих послуг,
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опрацьовує реєстраційні документи та реєструє користувачів у реєстрі
користувачів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг
Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби
України;

надає

органам

державної

влади,

органам

місцевого

самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм
власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам
консультації щодо умов та порядку надання електронних довірчих послуг
тощо);
3) організовує роботу сервісу «Пульс» (отримує від фізичних та
юридичних осіб інформацію через сервіс «Пульс» щодо неправомірних
дій та/або бездіяльності працівників органів Державної податкової
служби

України;

отримує

повідомлення

працівників

структурних

підрозділів Державної податкової служби України та її територіальних
органів про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»
іншою

особою

Державної

податкової

служби

України;

приймає

повідомлення, які надходять від фізичних та юридичних осіб, з питань,
що належать до компетенції Державної податкової служби України, та
направляє до структурних підрозділів Державної податкової служби
України у порядку інформування; розглядає інформацію, яка надійшла на
сервіс «Пульс», та вживає заходів щодо усунення вказаних недоліків;
здійснює моніторинг стану задоволення фізичних та юридичних осіб за
результатами розгляду звернень до сервісу «Пульс»; аналізує статистику
звернень фізичних та юридичних осіб на сервіс «Пульс» тощо);
4) організовує роботу зі зверненнями, що надійшли з державної
установи «Урядовий контактний центр» (приймає до розгляду звернення,
що надійшли з державної установи «Урядовий контактний центр», в
Єдиній електронній базі даних звернень; здійснює підготовку проекту
резолюції, передання на підпис керівництву Державної податкової
служби України та одночасне надання електронної копії звернення з
проектом резолюції для опрацювання структурному підрозділ у Державної
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податкової служби України – виконавцю; організовує та координує
роботу структурних підрозділів Державної податкової служби України та
її територіальних органів зі зверненнями, що надійшли з державної
установи «Урядовий контактний центр», з питань, що належать до
компетенції

Державної

податкової

служби

України;

здійснює

переадресацію звернень іншому органу виконавчої влади за допомогою
відповідного програмного забезпечення у разі, якщо питання, порушені у
зверненні, не належать до компетенції Державної податкової служби
України тощо);
5) надає

консультації

з

питань

податкового

законодавства,

законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших
питань, контроль за дотриманням якого покладено на органи Державної
податкової служби України (веде єдину базу індивідуальних податкових
консультацій; забезпечує

оприлюднення на офіційному вебпорталі

Державної

податкової

служби

податкових

консультацій,

його

України

реєстру

оновлення

після

індивідуальних
отримання

від

структурних підрозділів Державної податкової служби України;
6) здійснює загальне діловодство( приймає, реєструє, обробляє,
вхідну

кореспонденцію

здійснює

постановку

на

автоматизований

контроль завдань у системі електронного документообігу вхідної
кореспонденції);
7) забезпечує доступ до публічної інформації, зокрема реєстрацію
усних запитів на інформацію про діяльність Державної податкової
служби України, прийнятих засобами телефонного зв’язку;
8) приймає та реєструє в СЕД усні звернення громадян, які
надійшли засобами телефонного зв’язку через Контакт-центр Державної
податкової служби України;
9) проводить перевірки достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених ч.3 та ч. 4 ст. 1 Закону України від 16.09.2014 року
№ 1682-VII «Про очищення влади», отримує від фізичних та юридичних

273

осіб

через

Контакт-центр

Державної

податкової

служби

України

інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо
поширення

на

неї

заборон

відповідно

до

Закону

України

від

16.09.2014 року № 1682-VII «Про очищення влади» [265];
10) здійснює організацію, координацію заходів захисту інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах та контролю за його станом;
11) організовує та координує заходи забезпечення антивірусного
захисту та кіберзахисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах та контролює їхній стан;
12) виконує

заходи

захисту

інформації

в

інформаційно-

телекомунікаційних системах;
13) виконує заходи щодо забезпечення антивірусного захисту,
кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій в інформаційно телекомунікаційних системах;
14) здійснює інші повноваження, визначені законом [217].
При

цьому,

на

відміну

від

Головних

управлінь

Державної

податкової служби України та Міжрегіональних управлінь Державної
податкової служби України по роботі з великими платниками податків як
територіальних органів Державної податкової служби України, які є
контролюючими

органами

(податковими

органами,

органами

стягнення) [212, п. 7; 213, п. 7; 214, п. 7; 216, п. 7; 218, п. 7; 219, п. 7],
Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби
України визнано контролюючим органом (податковим органом) [217].
Інформаційно-довідковий

департамент

Державної

податкової

служби України під час виконання покладених на нього завдань у межах
повноважень взаємодіє в установленому порядку зі структурними
підрозділами

Державної

територіальними органами

податкової

служби

України,

іншими

Державної податкової служби України,

органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, громадськими
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спілками, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами,
установами, організаціями, громадянами, платниками тощо.
Інформаційно-довідковий

департамент

Державної

податкової

служби України у межах своїх повноважень, передбачених законом, на
основі і на виконання доручень Державної податкової служби України
видає накази (розпорядження) організаційно- розпорядчого характеру,
організовує та контролює їх виконання. При цьому, акти Інформаційнодовідкового департаменту Державної податкової служби України може
бути скасовано Головою Державної податкової служби України повністю
чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра фінансів, а
також Міністром фінансів у разі відмови Голови Державної податкової
служби України скасувати такий акт.
Організаційну

структуру,

штатний

розпис

та

кошторис

Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби
України затверджує Голова Державної податкової служби України.
Штатну чисельність працівників Інформаційно-довідкового департаменту
Державної податкової служби України затверджує Голова Державної
податкової служби України в межах граничної чисельності працівників,
визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів
Державної

податкової

служби

довідкового

департаменту

затверджує

Голова

України.

Державної

Державної

Структуру

податкової

податкової

Інформаційно-

служби

служби

України

України

за

погодженням з Міністром фінансів.
Як і інші територіальні органи Державної податкової служби
України, Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової
служби України утворюється в межах граничної чисельності державних
службовців та працівників Державної податкової служби України і
коштів, передбачених на утримання Державної податкової служби
України,

ліквідовується,

реорганізовується

керівником

Державної

податкової служби України як її відокремлений підрозділ за погодженням
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з Міністром фінансів відповідно до ст. 211 Закону України «Про
центральні органи виконавчої влади» [217; 288].
Інформаційно-довідковий
служби

України

департамент

утримується

за

Державної

рахунок

податкової

державного

бюджету,

утворюється без статусу юридичної особи та є органом державної влади,
має окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське
обслуговування

бюджетних

коштів,

печатку

та

бланк

зі

своїм

найменуванням та із зображенням Державного Герба України, є
розпорядником бюджетних коштів [411].
Вказане дозволяє зважено сприйняти той факт, що ситуація, яка
складалася у період 2012–2019 років стосовно регламентації порядку
утворення та функціонування системи та структури податкових органів
повною

мірою

не

сприяла

ефективному

забезпеченню

сфери

оподаткування в Україні, а постійні контраверсії щодо діяльності
податкових органів у тому чи іншому статусі або у тій чи інший
службовій площині йшли не на користь утвердження інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. При цьому,
видається,

дієвість

та

результативність

функціонування

системи

податкових органів, у тому числі територіальних органів Державної
податкової служби України, тісно пов’язані зі ступенем та належністю
правової регламентації не тільки порядку їх утворення, ліквідації чи
реорганізації, але й порядку діяльності.
Необхідно враховувати і той факт, що одним із пріоритетних
напрямків

системи

територіальних

органів

центрального

органу

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику як елемента
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування має бути
чітке окреслення меж покладеної на зазначених суб’єктів компетенції та
структурування здійснюваних ними функцій та процедур, спрямованих на
забезпечення

сфери

оподаткування.

Адже

побудувати

стійкий

та

злагоджений механізм забезпечення сфери оподаткування можна лише у
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разі, якщо чітко визначено перелік та зміст основних завдань, функцій та
процедур, здійснюваних кожним із суб’єктів публічної адміністрації, яких
наділено повноваженнями у сфері оподаткування та функціонування яких
є змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні, належним чином урегульовано та впорядковано
процес реалізації завдань та функцій вказаних суб’єктів.

3.2. Органи

місцевого

самоврядування

як

елемент

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом [227] не тільки активувало процеси децентралізації державної
влади в Україні, а й сприяло досягненню консенсусу між представниками
державних інституцій, органами місцевого самоврядування, експертами,
науковцями та громадськими об’єднаннями щодо розробки нової
функціональної моделі місцевого самоврядування, реально орієнтованої
на вимоги міжнародно-правових стандартів, які у сфері місцевого
самоврядування відіграють дуже важливу роль у розвитку місцевої
демократії,

транскордонного

економічного

та

соціального

співробітництва територіальних громад та місцевої влади, а також – у
належній реалізації реформи децентралізації влади в Україні. Ці
стандарти закріплено відповідних міжнародно-правових актах, серед
яких, насамперед, потрібно виокремити: Європейську хартію місцевого
самоврядування

(Страсбург,15

жовтня

1985 р.) [89],

Всесвітню

декларацію місцевого самоврядування (Ріо-де-Жанейро, 23–26 вересня
1985 р.) [56],

Європейську

рамкову

конвенцію

про

транскордонне

співробітництво між територіальними общинами або властями (Мадрид,
21 травня 1980 р.) [88] та інші.
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Показово, що метою муніципальної реформи у нашій державі, яка
обрала шлях європейської інтеграції, стало підвищення спроможності
територіальних громад, а також передача повноважень та фінансових
ресурсів

від

держави

на

місцевий

рівень

–

органам

місцевого

самоврядування. Перші здобутки реформи – вироблення концептуального
бачення процесів децентралізації та удосконалення нормативно-правової
бази.

Зокрема,

затвердження

Концепції

реформування

місцевого

самоврядування та територіальної організації влади в Україні [273],
прийняття

Закону

України

«Про

засади

державної

регіональної

політики» [241], відображення децентралізаційних процесів у Програмі
діяльності Уряду та «Стратегії – 2020», якої затверджено Указом
Президента України № 5/2015 від 15.01.2015 р. [271] і планах їх
реалізації. Крім того, для підвищення темпів муніципальної реформи, у
2015 р. було розпочато бюджетну децентралізацію шляхом внесення змін
до Бюджетного та Податкового кодексів України. В результаті, органи
місцевого самоврядування отримали додаткові бюджетні повноваження
та стабільні джерела доходів для їх реалізації.
На теперішній час місцеве самоврядування визнається не лише
правом, але й спроможністю жителів громад в межах Конституції України
та законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в
інтересах місцевого населення як безпосередньо, так і через органи
місцевого

самоврядування.

Разом

із

тим,

органи

місцевого

самоврядування віднесено до суб’єктів публічної адміністрації, яких
наділено повноваженнями у сфері оподаткування, а їх функціонування є
змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні. Однак наявність розгалуженої системи органів
місцевого

самоврядування

функціонування

та

недосконалість

органів місцевого

правової

самоврядування

основи

як змістовного

елементу інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні опосередковує не тільки потребу в систематизації їх повноважень
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у вказаній сфері, а й потребу теоретичного обґрунтування особливостей
функціонування

органів місцевого

самоврядування

як змістовного

елементу інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні. Крім того досліджувана проблематика в сучасних умовах
набуває актуальності і у зв’язку з динамічністю процесів реформування
місцевого самоврядування та децентралізації влади, які на теперішній час
набули нового змісту. У зв’язку з чим наукова та практична цінність та
актуальність проведеного дослідження не викликає сумнівів.
Незважаючи на той факт, що дослідженням загальних засад
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні
займалася розгалужена плеяда вчених та практиків адміністративної та
податкової

галузі:

К.Ю. Іванова,

О.М. Бандурка,

М.П. Кучерявенко,

В.І. Теремецький,
О.М. Данілов,

Л.В. Гурєєва,

В.С. Костюченко,

Д.А. Бекерська,
В.І. Кашин,

Ф.Ф. Бутинця,

В.А. Панасюк,

Л.К. Воронова,

С.Б. Пархоменко,

П.Т. Гега,
В.Ю. Попович,

А.М. Соколовська та інші, питанню функціонування органів місцевого
самоврядування як змістовного елементу інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні властивий високий рівень
наукової новизни. Адже, як видається, значна кількість проблемних
питань,

які

стосуються

діяльності

окремих

органів

місцевого

самоврядування щодо забезпечення сфери оподаткування в Україні, а
також визначення змісту та особливостей такої діяльності залишається не
вирішеною [406; 408].
Видається,

створення

нової

сучасної

системи

державного

управління шляхом проведення адміністративної реформи, одним із
найважливіших завдань якої стало формування на місцевому рівні
сучасної

системи

місцевого

самоврядування,

стало

для

України

позитивним рішенням, яке має на меті не тільки передачу від органів
виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини
повноважень, ресурсів та відповідальності, а й задоволення економічних,
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політичних, соціальних потреб людини, створення умов для гармонійного
поєднання інтересів людини і суспільства.
Необхідно
віднесено

зазначити,

до

суб’єктів

повноваженнями

що

органи

публічної

у сфері

місцевого

адміністрації,

оподаткування,

а

їх

самоврядування
яких

наділено

функціонування

є

змістовним елементом інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні, який передбачає собою спосіб організації і
здійснення діяльності уповноважених суб’єктів публічної адміністрації
щодо впорядкування та створення належних умов для сплати податків,
зборів та інших загальнообов’язкових платежів, яка має на меті
досягнення публічного інтересу [400].
Говорячи про сутність поняття «суб’єкт публічної адміністрації»,
слід зазначити, що загальноприйнятим є визначення суб’єкта публічної
адміністрації в якості суб’єкта владних повноважень, якого законом
наділено повноваженнями здійснювати публічне адміністрування, тобто
надавати адміністративні послуги чи здійснювати виконавчо-розпорядчу
діяльність в означеній сфері суспільних відносин. До основних ознак, які
детермінують

сутність

поняття

«суб’єкт

публічної

адміністрації»

відносять такі: 1) кожен із суб’єктів є відокремленою частиною єдиної
функціональної системи суб’єктів публічної адміністрації; 2) кожного із
суб’єктів наділено відповідним правовим статусом, який визначається
законами або підзаконними нормативно-правовими актами; 3) суб’єкт
публічної адміністрації реалізує не приватний, а публічний інтерес, що
опосередковує відповідний зміст його діяльності; 4) для здійснення
публічного адміністрування суб’єкта публічної адміністрації має бути
наділено повноваженнями з ухвалення виконавчо-розпорядчих рішень;
тощо [13, с. 81].
Загальноприйнятим є поділ суб’єктів публічної адміністрації на:
а) органи

державної

виконавчої

влади;

б) органи

місцевого

самоврядування; в) суб’єкти делегованих повноважень. Конкретизуючи
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вказану диференціацію відповідно до сфери оподаткування, а також
враховуючи

позиції

окремих

дослідників

[61],

наголосимо,

що

інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування сформовано,
у тому числі, з функціонального відображення діяльності органів
місцевого самоврядування.
Зазначимо, що конституційні основи місцевого самоврядува ння
закладає Конституція України. Відповідно, ст. 7 Конституції України
встановлено,

що

самоврядування

в
[115].

Україні

визнається

Показово,

що

і

гарантується

невелика

за

місцеве

змістом

ст. 7

Конституції України є найбільшим та найважливішим гарантом існування
місцевого самоврядування в Україні [95, с. 245]. Видається, місцеве
самоврядування в Україні утверджується як один із важливіших
конституційних

інститутів,

а

Конституція

України

визначає

концептуальні засади компетенції сільських, селищних, міських рад,
згідно

з

якими

місцеве

самоврядування

в

Україні

здійснюється

територіальною громадою. При цьому, положеннями, що детермінують
функціонування

органів місцевого

самоврядування

як змістовного

елементу інституційного механізму забезпечення сфери оподаткува ння в
Україні, є, наприклад: ст. 19 – органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; ст. 144 –
органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених
законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на
відповідній території; ст. 146 – інші питання організації місцевого
самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів
місцевого самоврядування визначаються законом; ст. 143 – територіальні
громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними
органи місцевого самоврядування встановлюють місцеві податки і збори
відповідно до закону [115].
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Правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування
у сфері оподаткування виражено в Законі України «Про місцеве
самоврядування в Україні». Насамперед необхідно відзначити, що Закон
України «Про місцеве самоврядування в Україні» є одним із найбільших
та найважливіших «конституційних» законів – тих, прийняття яких прямо
випливає зі змісту Конституції України. Цей закон є статусним чи
базовим законом для всієї системи органів місцевого самоврядування,
досить

великим

за

обсягом

і

складним

на

предмет

правового

регулювання, містить цілу низку норм – принципів, норм матеріального
та процесуального права [257].
Слід поставити наголос на тому, що виходячи з аналізу положень
ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до органів
місцевого самоврядування віднесено: сільську, селищну, міську раду та
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради [257].
Говорячи ж про нормативне забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування у сфері оподаткування, необхідно вказати, що
відповідно до положень вказаного закону: сільські, селищні, міські ради
правомочні

розглядати

і

вирішувати

питання,

яких

віднесено

Конституцією України та іншими законами до їх відання [257, ст. 25];
питання щодо встановлення місцевих податків і зборів відповідно до
Податкового кодексу України, питання щодо прийняття рішень щодо
надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках
і зборах, а також земельному податку, затвердження ставок земельного
податку відповідно до Податкового кодексу України вирішуються
виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради [257,
ч. 1 ст. 26]; повноваження щодо підготовки та внесення на розгляд ради
пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів
плати

за

користування

природними

установленому

порядку

установами

організаціями

та

розмірів

ресурсами,

відшкодувань

незалежно

від

визначення

в

підприємс твами,

форм

власності

за
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забруднення довкілля та інші екологічні збитки, а також встановлення
платежів за користування комунальними та санітарними мережами
відповідних

населених

пунктів

є

власними

(самоврядними)

повноваженнями виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та
належать

до

їх

самоврядування

відання [257,
відповідно

до

ч. 1

ст. 33];

органи

Податкового

місцевого

кодексу

України

встановлюють місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори
зараховуються

до

встановленому

відповідних

Бюджетним

місцевих

кодексом

бюджетів

України

з

у

порядку,

урахуванням

особливостей, визначених Податковим кодексом України [257, ч. 1
ст. 69].
Визначальним для формування ресурсів місцевого самоврядування
та встановлення податків і зборів є Податковий кодекс України. Так,
відповідно до положень п. 4.4 ст. 4 Податкового кодексу України,
встановлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам
здійснюються, у тому числі, сільськими, селищними, міськими радами та
радами об’єднаних територіальних громад, яких створено згідно із
законом та перспективним планом формування територій громад у межах
їх

повноважень,

визначених

Конституцією

України

та

законами

України [209].
І в цьому аспекті необхідно вказати, що відповідно до положень ч. 2
ст. 92 Конституції України, система оподаткування, податки і збори
встановлюються виключно законами України [115]. Вказаний принцип
містить

у

собі

здійснюватися

два

аспекти:

компетентними

а) встановлення
органами

податків

повинно

державної

влади;

б) встановлення податків повинно здійснюватися тільки у встановленій
формі

–

законами.

А

тому треба

чітко

розмежовувати

поняття

«закріплення», «встановлення» та «введення» податків чи зборів. Якщо
стосовно загальнодержавних податків та зборів реалізуються вони всі, то
відносно місцевих податків та зборів і «закріплення», і «встановлення» є
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компетенцією

Верховної

Ради

України,

тоді

як

їх

введення

є

компетенцією сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних
територіальних громад [171].
Разом із тим, відповідно до положень п. 12.3 ст. 12 Податкового
кодексу України, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних
територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад, в межах своїх повноважень
приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та
податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року,
що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування
встановлюваних місцевих податків та/або зборів, та про внесення змін до
таких рішень. Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у
порядку, визначеному Податковим кодексом України.
Зазначимо, що при прийнятті рішення про встановлення місцевих
податків та/або зборів обов’язково визначаються об’єкт оподаткування,
платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші
обов’язкові елементи, визначенні ст. 7 Податкового кодексу України, з
дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII Податкового кодексу
України для відповідного місцевого податку чи збору.
Слід вказати, що сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних
територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк
з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує
бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених
місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих
податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають
на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в
електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі
сплати місцевих податків та/або зборів у порядку та за формою,
затвердженими Кабінетом Міністрів України, та копії прийнятих рішень
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про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до
таких рішень. Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про
встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з
їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до
прийняття нового рішення.
Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно
оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25
липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується
застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін
(плановий

період).

В

іншому

разі

норми

відповідних

рішень

застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за
плановим періодом.
У тому разі, якщо до 15 липня року, що передує бюджетному
періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або
зборів,

сільська,

селищна,

міська

рада

або

рада

об’єднаних

територіальних громад, створена згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад, не прийняла рішення про
встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є
обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі
податки та/або збори справляються, виходячи з норм Податкового
кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що
передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких
місцевих податків та/або зборів.
Між тим, сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних
територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад, не дозволяється встановлювати
індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і фізичних осіб або
звільняти їх від сплати таких податків та зборів [209].
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У цьому аспекті не можна не відзначити, що згідно положень п. 8.3
ст. 8 Податкового кодексу України, до місцевих належать податки та
збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних
розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України, рішеннями
сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних
громад, що створені згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, у межах їх повноважень і є обов’язковими
до сплати на території відповідних територіальних громад [209, п. 8.3
ст. 8]. Разом із тим, слід акцентувати увагу на тому, що перелік місцевих
податків та зборів встановлюється Верховною Радою України, а
вводяться в дію вони місцевими радами й діють на території відповідних
територіальних громад. Так, до місцевих податків належать податок на
майно та єдиний податок, а до місцевих зборів належать збір за місця для
паркування транспортних засобів та туристичний збір. При цьому,
Податковий кодекс України містить чіткі владні приписи стосовно того,
що

встановлення

місцевих

податків

та

зборів,

не

передбачених

Податковим кодексом України, забороняється, а місцевими радами
обов’язково мають бути введені єдиний податок та податок на майно (в
частині транспортного податку та плати за землю, крім земельного
податку за лісові землі). Питання ж щодо встановлення податку на майно
(в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та
встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів,
туристичного збору та земельного податку за лісові землі, відповідно до
вимог Податкового кодексу України, вирішуються місцевими радами в
межах повноважень, визначених Податковим кодексом України [209,
ст. 10].
Наголосимо і на тому, що відповідно до п. 12.4 ст. 12 Податкового
кодексу України, до повноважень сільських, селищних, міських рад та
рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, щодо податків та

286

зборів належать: 1) встановлення ставок місцевих податків та зборів в
межах ставок, визначених Податковим кодексом України; 2) визначення
переліку податкових агентів згідно із ст. 268 Податкового кодексу
України; 3) прийняття рішення про встановлення місцевих податків та
зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку
справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну
податкових зобов’язань платників податків та яке набирає чинності з
початку бюджетного періоду [209].
Своєю чергою, офіційно оприлюднене рішення про встановлення
місцевих податків та/або зборів, а також зміну розміру їх ставок, об ’єкта
оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг або про
внесення змін до таких рішень є нормативно-правовим актом з питань
оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає чинності з
урахуванням строків, передбачених пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 Податкового
кодексу України.
Знову ж таки, аналізуючи викладене, видається, необхідно виходити
з положень ст. 92 Конституції України, відповідно до якої податки та
збори, система оподаткування встановлюються виключно законами
України [115]. Виходячи із цього, нескладно визначити, що таким
органом може виступати тільки Верховна Рада України. Однак з огляду
на безумовний пріоритет компетенції Верховної Ради в даній галузі,
важливо мати на увазі й моменти, коли, встановлюючи тільки перелік або
основні елементи податкового механізму, нею делегуються повноваження
щодо введення податку чи збору.
І в цьому аспекті слід погодитися з авторами Науково-практичного
коментаря до Податкового кодексу України, які відстоюють позицію, що
важливо мати на увазі певну особливість у встановленні податків, яке
закріплюється виключно за державою, Верховною Радою України, яка її
представляє. Природа подібного регулювання пов’язана з тим, що
податок є, насамперед, атрибутом держави, об’єктивно властивим йому.
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Інтереси суспільства можуть і повинні враховуватися, але не знаходитись
в

основі

формування

системи

оподаткування.

Право

парламенту

затверджувати податок є вираженням права народу погоджуватися на
сплату податку. Однак це не означає згоди кожного конкретного члена
суспільства або навіть певних груп, верств. Ось чому, закріплюючи
особливу

компетенцію

саме

за

Верховною

Радою

України

при

встановленні податків та зборів, Конституція України містить заборону
проведення референдумів щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії [115, ст. 74; 171].
Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних
громад, що створені згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що
сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або
юридичних

осіб,

громадських

об’єднань,

благодійних

організацій,

релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у
встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення
діяльності,

передбаченої

такими

статутами

(положеннями) [209,

пп. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266]. Разом із тим, ставки податку для об’єктів
житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської,
селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що
створені згідно із законом та перспективним планом формування
територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів
таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного

(податкового)

року,

за

1

квадратний

метр

бази

оподаткування [209, пп. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266].
Введення туристичного збору та збору за місця для паркування
транспортних засобів, встановлення їх ставок, а також порядку сплати
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збору за місця для паркування транспортних засобів до бюджету,
відбувається за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради
або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із
законом та перспективним планом формування територій громад. При
цьому, ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу
тимчасового

розміщення

особи

у

відповідних

визначених

місцях

проживання (ночівлі), у розмірі до 0,5 відсотка –- для внутрішнього
туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)
року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення [209,
ст. 268]. Разом із тим, ставка збору за місця для паркування транспортних
засобів встановлюються за кожний день провадження діяльності із
забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр
площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої
діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати,
установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року [209,
ст. 2681]. Слід вказати, що ставки туристичного збору та збору за місця
для паркування транспортних засобів є прив’язаними до мінімальної
заробітної плати як законодавчо встановленого мінімального розміру
оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму
праці [262]. Відповідно ж до положень п. 8 ст. 40 Бюджетного кодексу
України, розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний
період визначаються Законом про Державний бюджет України [48].
Між тим, туристичний збір та збір за місця для паркування
транспортних засобів, відповідно до положень чинного законодавства, не
є обов’язковим для встановлення за наявності об’єктів оподаткування, а
його ставки та порядок сплати визначають сільські, селищні та міські
ради, що дає змогу органам місцевого самоврядування провадити власн у
фіскальну політику на місцевому рівні, визначаючи її пріоритетні
напрями.
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Що ж стосується особливостей оподаткування платою за землю, то
необхідно вказати, що плата за землю – це обов’язковий платіж у складі
податку на майно, що справляється у формі земельного податку або
орендної

плати

за

земельні

ділянки

державної

і

комунальної

власності [209, пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14]. Як передбачено ст. 284
Податкового кодексу України, сільські, селищні, міські ради та ради
об’єднаних територіальних громад встановлюють ставки плати за землю
та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній
території [209]. Зазначене також корелює з положеннями ст. 26 та ст. 69
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими
закріплено виключну компетенцію органів місцевого самоврядування у
питаннях прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного
законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному
податку,

затвердження

ставок

земельного

податку,

встановлення

нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних
бюджетних рахунках районів міста тощо [257].
Необхідно також вказати, що сільськими, селищними, міськими
радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно
із законом та перспективним планом формування територій громад, для
фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність,
залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний
місяць, встановлюються фіксовані ставки єдиного податку [209, п. 293.2
ст. 293]. Разом із тим, у разі якщо сільська, селищна або міська рада
приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного
податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та
строки,

визначені

пп. 12.3.4

п. 12.3

ст. 12

Податкового

кодексу

повноваження

органів

України [209, п. 295.1 ст. 295].
Підсумовуючи

сказане,

відмітимо,

що

місцевого самоврядування є обмеженими конкретною адміністративнотериторіальною одиницею. Вказане пов’язано з тим, що адміністративно-
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територіальний

устрій,

будучи

частиною

територіального

устрою,

відображає приналежність особи до відповідної територіальної громади
та обмежує повноваження конкретної територіальної громади. Загалом,
територіальні обмеження повноважень органів місцевого самоврядування
пов’язано з такими детермінантами: 1) адміністративно-територіальний
устрій

складається

з

трьох
–

рівнів:

територіальні

одиниці

територіальні

одиниці

–

райони);

територіальні одиниці

–

АРК,

базового

(адміністративно -

районного

(адміністративно-

регіонального

(адміністративно-

громади);

області,

мм. Київ

і Севастополь);

2) територія адміністративно-територіальної одиниці є нерозривною; 3) у
межах адміністративно-територіальної одиниці не може бути інших
адміністративно-територіальних одиниць того ж рівня; 4) територія
адміністративно-територіальної одиниці базового рівня визначається з
урахуванням доступності основних публічних послуг, що надаються на
території громади; 5) на кожному рівні адміністративно-територіального
устрою функціонують відповідні органи місцевого самоврядування тощо.
В цілому, проаналізувавши викладене, можна зробити висновок, що
виходячи зі змісту сучасних наукових підходів та проведеного аналізу
нормативно-правового
самоврядування

у

забезпечення

сфері

діяльності

оподаткування

як

органів

місцевого

змістовного

елементу

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
подальший, динамічний розвиток місцевого самоврядування можливо
гарантувати

лише

через

удосконалення

відповідного

нормативно-

правового поля, яке має чітко врегульовувати питання організації та
діяльності органів місцевого самоврядування у сфері оподаткування. При
цьому, видається, важливість та широке коло суспільних відносин, в
межах яких органи місцевого самоврядування наділено владними
повноваженнями,

з

одного

боку,

та

необхідність

підвищення

ефективності механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні – з
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іншого, опосередковують потребу здійснення подальших наукових
досліджень.

3.3. Місцеві державні адміністрації як змістовний елемент
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування
На сучасному етапі розвитку демократичної, правової, соціальної
Української

держави

значної

ролі

відіграють

мотивація

до

міжмуніципальної консолідації в країні, створення належних правових
умов та механізмів для формування спроможних територіальних громад
сіл, селищ, міст, які об’єднують свої зусилля у вирішенні нагальних
проблем. На теперішній час позитивних результатів привносить і нова
модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які отримали певну
автономію і незалежність від центрального бюджету. Задля забезпечення
економічного розвитку країни Кабінет Міністрів України визначив
підтримку реформи децентралізації в Україні одним з пріоритетних
завдань,

що

сприятиме

розвитку

місцевого

самоуправління

і

економічного розвитку країни в цілому. Показово, що 2020 рік став
ключовим

у

питанні

самоврядування:

формування

більшість

об’єдналися,

стали

повноважень,

належним

існуючих

спроможними
чином

базового

рівня

малочисельних
перебрати

на

використовувати

місцевого

місцевих
себе

ресурси

рад

більшість
і

нести

відповідальність за свої дії чи бездіяльність перед людьми та державою.
Видається, вказані кроки зможуть стати базисом формування стійкого
підґрунтя для наступних кроків реформи місцевого самоврядування, а
також сприятимуть прискоренню реформ у сфері охорони здоров’я,
освіти, культури, соціальних послуг, енергоефективності та інших
секторах. Слід також вказати, що у 2021 році очікується внесення зміни
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до Конституції щодо децентралізації, які необхідні для подальшого
просування реформи та її завершення.
Разом із тим, при значній кількості нормативно-правової бази щодо
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
розвиток та ступінь його розбудови на муніципальному рівні слід
вважати

недостатнім,

а

для

підвищення

ефективності

його

функціонування, як видається, необхідно оновлення законів про місцеве
самоврядування та про місцеві державні адміністрації. А тому теоретична
та практична значимість проведеного дослідження, яке є надзвичайно
своєчасним та актуальним, не викликає сумнівів.
Насамперед необхідно почати із того, що і теоретично, і практично
дуже важливим є правильне визначення правового статусу в тій чи іншій
державній чи соціальній структурі. При цьому, чітке визначення та
нормативно-правове

закріплення

правового статусу всіх

учасників

суспільних відносин є запорукою успішного розвитку правової держави.
Видається, на теперішній час головною проблемою нашої держави
уявляється все більше нівелювання ґрунтовних наукових теоретичних
основ,

науково

обґрунтованих

системних

поглядів

щодо

базових

категорій та унікальних ефективних детермінант, що не тільки заважає
розвитку правової науки та паритету прав особи і держави, суттєво
знижує рівень дієвості інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні, а й суттєво знижує рівень дієвості механізму
функціонування держави як гаранту законності та правопорядку, що
сприяє реалізації принципу верховенства права – основного принципу у
правовій державі. Підтвердженням цього є державно-правова практика
України, яка свідчить про те, що дуже часто посадові особи наділяються
непередбаченими

для

них

законом

повноваженнями,

довільно

розширяють свої функції, що веде до порушення офіційного статусу
особи та є причиною антиправової поведінки.
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Говорячи ж про функціонування місцевих державних адміністрацій
як змістовного елемента інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування

в

Україні,

необхідно

вказати,

що

законодавство,

положеннями якого врегульовано особливості інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні у своїй структурі містить
велику кількість нормативно-правових актів різної юридичної сили, що за
своїми

змістом

та

формою

є

досить

розрізненими.

Зазначене

обумовлюється особливим значенням податкової сфери та наявністю
значної кількості нормативно-правових актів. Відтак, правову основу
функціонування

місцевих державних адміністрацій як

змістовного

елемента інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні становлять: а) Конституція України; б) міжнародні нормативноправові акти; в) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
г) Податковий кодекс України [404].
Основним Законом нашої держави є Конституція України, яка
закріплює і регулює усі сфери життя суспільства та є основою для всіх
інших нормативних актів, маючи найвищу юридичну силу. Очевидним є
те, що Конституція України містить загальні засади функціонування усіх
органів державної влади та місцевого самоврядування. Насамперед,
йдеться про закріплення: принципу поділу влади на законодавчу,
виконавчу та судову (ст. 6); принципу верховенства права (ст. 8);
принципу законності (ст. 19).
Окрім того, Конституція України закріплює: ст. 118 – виконавчу
владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють
місцеві державні адміністрації, особливості здійснення виконавчої влади
у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих
державних адміністрацій, які призначаються на посаду і звільняються з
посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Голови

місцевих

державних

адміністрацій

при

здійсненні

своїх
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повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом
Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади
вищого рівня. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні
органам виконавчої влади вищого рівня, а у частині повно важень,
делегованих їм відповідними районними чи обласними радами – радам.
Рішення

голів

місцевих державних адміністрацій,

що

суперечать

Конституції та законам України, іншим актам законодавства України,
можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або
головою місцевої державної адміністрації вищого рівня. Обласна чи
районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої
державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає
рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної чи
обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від
складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про
відставку голови місцевої державної адміністрації; ст. 119 – місцеві
державні

адміністрації

на

відповідній

території

забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України,
Кабінету

Міністрів

України,

інших

органів

виконавчої

влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного
та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях
компактного проживання корінних народів і національних меншин –
також програм їх національно-культурного розвитку; 4) підготовку та
виконання відповідних обласних і районних бюджетів; 5) звіт про
виконання відповідних бюджетів та програм; 6) взаємодію з органами
місцевого самоврядування; 7) реалізацію інших наданих державою, а
також делегованих відповідними радами повноважень [115].
Діяльність

місцевих

державних

адміністрацій

також

досить

детально регламентовано положеннями Закону України «Про місцеві
державні адміністрації». Так, відповідно до положень ст. 1 Закону
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України

«Про

місцеві

державні

адміністрації»,

місцеві

державні

адміністрації є місцевим органом виконавчої влади, що входить до
системи органів виконавчої влади, здійснюють виконавчу владу в
областях і районах, містах Києві та Севастополі. Місцева державна
адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також
реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою. При цьому,
особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі
визначаються окремими законами України [258].
Говорячи про основні завдання місцевих державних адміністрацій,
слід вказати, що їх продубльовано із положень Конституції України.
Відтак, відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про місцеві
державні

адміністрації»,

відповідної

місцеві

державні

адміністративно-територіальної

адміністрації
одиниці

в

межах

забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого
рівня; 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного
та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях
компактного проживання корінних народів і національних меншин –
також програм їх національно-культурного розвитку; 4) підготовку та
схвалення прогнозів відповідних бюджетів, підготовку та виконання
відповідних бюджетів; 5) звіт про виконання відповідних бюджетів та
програм;

6) взаємодію

7) реалізацію

інших

з

органами

наданих

місцевого

державою,

а

самоврядування;

також

делегованих

відповідними радами повноважень [258, ст. 2].
Не можна залишити поза увагою той факт, що до відання місцевих
державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і
законами України, належить вирішення питань бюджету, фінансів та
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обліку [258, ч. 1 ст. 13]. Так, у галузі бюджету та фінансів місцева
державна адміністрація:
1) складає, схвалює і подає на розгляд ради прогноз відповідного
бюджету, складає і подає на затвердження ради проект відповідного
бюджету та забезпечує його виконання; звітує перед відповідною радою
про його виконання;
2) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади
вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного
бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету
України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів
дотацій і субсидій, дані про зміни складу об’єктів, що підлягають
бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування
їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного
вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;
3) отримує від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно
від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для
складання і виконання бюджету;
4) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій
освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту,
соціального захисту населення, переданих у встановленому законом
порядку в управління місцевій державній адміністрації вищими органами
державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування,
що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також
заходів, пов’язаних із розвитком житлово-комунального господарства,
благоустроєм

та

шляховим

будівництвом,

охороною

довкілля

та

громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;
5) у

спільних

інтересах

територіальних

громад

об’єднує

на

договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ,
організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції,
ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж
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тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв’язку, служб з
обслуговування населення, закладів охорони здоров’я, торгівлі, освіти,
культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об’єктів, в
тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансує
здійснення цих заходів;
6) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної
діяльності;
7) визначає і встановлює норми споживання у сфері житловокомунальних послуг, здійснює контроль за їх дотриманням [258].
Необхідно акцентувати увагу на тому, що базовим для регулювання
діяльності місцевих державних адміністрацій у сфері оподаткування є
Податковий кодекс України, яким визначено практичні аспекти реалізації
наданих місцевим державним адміністраціям повноважень у сфері
оподаткування, зокрема:
ч. 3 ст. 250 Податкового кодексу України, відповідно до якої
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації до 1
грудня року, що передує звітному, подають до контролюючих органів
переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб -підприємців,
яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне
водокористування

та

розміщення

відходів,

а

також

направляють

інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає
за кварталом, у якому такі зміни відбулися [209]. В цьому аспекті
необхідно акцентувати увагу на
повноваження

місцевих

тому, що

державних

визначення

адміністрацій

вказаного

спрямовано

на

забезпечення контролю за повнотою обліку платників та забезпечення
мобілізації коштів екологічного податку. Так, контролюючими органами
проводиться звірка переліків суб’єктів, що здійснюють викиди в
атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти тощо. При
цьому,

переліки

надходять

не

тільки

від

місцевих

державних
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адміністрацій, а й від Центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну

політику

у

сфері

охорони

навколишнього

природного

середовища, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань охорони навколишнього природного середовища, а при виявленні
розбіжностей у даних вживаються заходи для залучення платників до
оподаткування, у разі ж неможливості притягнення платника до
оподаткування надаються висновки з переліками підприємств, установ,
організацій, у яких виявлено порушення;
ч. 3 ст. 289 Податкового кодексу України, відповідно до якої
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не
пізніше

15

січня

поточного

року

забезпечують

інформування

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову
політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію
нормативної

грошової

оцінки

земель [209].

Вказане

положення

кореспондує із положеннями п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу
України – платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно
обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше
20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого
органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на
поточний рік за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними
частками за місяцями. При цьому, подання такої декларації звільняє від
обов’язку подання щомісячних декларацій. Разом із тим, при поданні
першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за
землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг
подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
Враховуючи наведене, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації наділено повноваженнями щодо інформування
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову
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політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію
нормативної грошової оцінки земель.
Варто

акцентувати

функціонування

увагу

і

на

тому,

що

окремі

місцевих державних адміністрацій як

питання

змістовного

елемента інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні врегульовуються саме підзаконними нормативно-правовими
актами, зокрема, наприклад, Постановою Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування
пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських
організацій осіб з інвалідністю» від 08.08.2007 р. № 1010, відповідно до
якої обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
розглядають

подані

підприємством,

організацією

документи

та

приймають відповідне розпорядження про надання дозволу на право
користування пільгами з оподаткування, відмови у його наданні чи його
скасування [246].
Як приклад, дозвіл на право користування пільгами з оподаткування
було надано Дніпропетровською обласною державною адміністрацією
підприємству об’єднання громадян «Лікувально-трудові майстерні для
реабілітації інвалідів», як такому, що відповідає встановленим критеріям,
має соціальну значимість і забезпечує працевлаштування інвалідів,
відповідно до п. 142.1 ст. 142 розділу ІІІ «Податок на прибуток
підприємств», п. 197.6 ст. 197 розділу V «Податок на додану вартість»,
абз. 1 п. 8 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу

України,

терміном

на

один

рік,

з

01.10.2018

по

30.09.2019 р. (включно) [260].
Разом із тим, у контексті адаптації вітчизняного законодавства до
стандартів Європейського Союзу, видається, удосконалення правового
регулювання діяльності місцевих державних адміністрацій передбачає
необхідність внесення сутнісних змін до Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», у тому числі, шляхом чіткого розподілення та
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структурування повноважень і завдань місцевих державних адміністрацій
у

межах

трьох

ключових

напрямів:

1) координація

діяльності

територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої
влади; 2) забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб
місцевого самоврядування; 3) виконання окремих повноважень органів
місцевого самоврядування (до внесення відповідних змін в Конституцію
України).
В аспекті сказаного та враховуючи необхідність конституційних
змін у частині децентралізації влади, видається, опрацювання потребує
питання щодо запровадження механізмів контролю за законністю рішень
органів

місцевого

самоврядування

та

якістю

надання

населенню

адміністративних та соціальних послуг. Забезпечення законності в
діяльності

органів

та

посадових

осіб

місцевого

самоврядування

місцевими державними адміністраціями, видається, можливо шляхом
створення багаторівневої системи із забезпечення законності в діяльності
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, яка повинна
передбачати,

що:

1) акти

сільських,

селищних,

міських

рад

територіальних громад, а також сільських, селищних, міських голів є
предметом аналізу щодо їх відповідності Конституції України та законам
України районними державними адміністраціями (орган із забезпечення
законності районного рівня); акти районних рад є предметом аналізу
щодо їх відповідності Конституції України та законам України обласними
державними

адміністраціями

(орган

із

забезпечення

законності

регіонального рівня); акти обласних рад є предметом аналізу щодо їх
відповідності Конституції України та законам України центральним
органом виконавчої влади, який забезпечує законність актів органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб (орган із забезпечення
законності центрального рівня).
При цьому, предметом аналізу щодо відповідності Конституції
України та законам України мають стати не всі акти місцевого
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самоврядування, а виключно ті, які є: нормативно-правовими актами
органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів місцевих
державних адміністрацій у частині виконання ними окремих делегованих
повноважень місцевого самоврядування; індивідуальними актами, які
приймаються органами місцевого самоврядування з питань відчуження
майна

територіальної

громади

або

майна

спільної

власності

територіальних громад району чи області, якщо таке відчуження
здійснюється

без

застосування

публічних

конкурсних

процедур,

визначених законами України; актами, які містять ознаки прийняття
рішень

органами

місцевого

самоврядування

поза

межами

їхньої

компетенції; актами, які стосуються конституційних прав, свобод та
обов’язків

людини

і

громадянина

та

містять

ознаки

будь-якої

дискримінації окремої особи та/або групи осіб.
Отже, законодавство, положеннями якого врегульовано особливості
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні у
своїй структурі містить велику кількість нормативно-правових актів
різної юридичної сили, що за своїми змістом та формою є досить
розрізненими. Правову основу функціонування місцевих державних
адміністрацій

як

змістовного

елемента

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні становлять: а) Конституція
України; б) міжнародні нормативно-правові акти; в) Закон України «Про
місцеві державні адміністрації»; г) Податковий кодекс України.
Серед основних проблемних питань та недоліків законодавчого
регулювання функціонування місцевих державних адміністрацій як
змістовного елемента інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні, зокрема: 1) необхідність чіткого структурування
повноважень і завдань місцевих державних адміністрацій у межах трьох
ключових напрямів: координація діяльності територіальних органів
(підрозділів)
законності

в

центральних

органів

діяльності

органів

виконавчої
та

влади;

посадових

забезпечення

осіб

місцевого
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самоврядування; виконання окремих повноважень органів місцевого
самоврядування (до внесення відповідних змін в Конституцію України);
2) необхідність оптимального розподілу сфер компетенції та повноважень
між органами місцевого самоврядування та органами викона вчої влади
загалом та органами місцевого самоврядування та місцевими державними
адміністраціями, зокрема, з метою уникнення конфліктів як між органами
місцевого самоврядування, так і між органами місцевого самоврядування
та місцевими органами виконавчої влади; 3) відсутність механізму
забезпечення місцевими державними адміністраціями законності під час
здійснення

місцевого

самоврядування;

4) нагальна

необхідність

модернізації Закону України «Про місцеві державні адміністрації», який
відповідатиме вимогам європейських стандартів (нова редакція).
Таким чином, у цій частині дослідження розкрито питання
функціонування

місцевих державних адміністрацій як

змістовного

елемента інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні. Встановлено, що правову основу функціонування місцевих
державних

адміністрацій

як

змістовного

елемента

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні становлять:
а) Конституція

України; б) Закон

України

«Про місцеві державні

адміністрації»; в) Податковий кодекс України; г) підзаконні нормативноправові акти.
Визначено, що діяльність місцевих державних адміністрацій у сфері
оподаткування досить детально регламентовано положеннями Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 18 якого передбачено,
що місцева державна адміністрація складає, схвалює та подає на розгляд
ради прогноз відповідного бюджету, забезпечує його виконання, а також
звітує

перед

відповідною

радою

про

його

виконання;

подає

в

установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня
фінансові показники та пропозиції до проекту Державного бюджету
України;

отримує

від

усіх

суб’єктів

підприємницької

діяльності,

303

незалежно

від

форм

власності,

інформацію,

передбачену

актами

законодавства для складання та виконання бюджету.
З’ясовано, що базовим для регулювання діяльності місцевих
державних адміністрацій у сфері оподаткування є Податковий кодекс
України, яким визначено практичні аспекти реалізації наданих місцевим
державним адміністраціям повноважень у сфері оподаткування, зокрема
ч. 3 ст. 250 Податкового кодексу України та ч. 3 ст. 289 Податкового
кодексу

України,

відповідно

до

яких

обласні,

Київська

та

Севастопольська міські державні адміністрації до 1 грудня року, що
передує звітному, подають до контролюючих органів переліки платник ів
податків, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди,
спеціальне водокористування та розміщення відходів та не пізніше 15
січня поточного року інформують Державну податкову службу України,
власників

землі

та

землекористувачів

про

щорічну

інде ксацію

нормативної грошової оцінки земель.
Визначено та проаналізовано основні проблемні аспекти та недоліки
законодавчого регулювання питань функціонування місцевих державних
адміністрацій

як

змістовного

елемента

забезпечення сфери оподаткування в Україні.

інституційного

механізму
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РОЗДІЛ 4
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО
МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ В
УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
4.1. Сучасні тенденції трансформації інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні
Розвиток української нації має бути пріоритетним для будь-якого
управлінського апарату – спеціального обґрунтування вказана теза не
потребує. При цьому, вивчення напрацювань наукового та емпіричного
спрямування дозволяє констатувати, що на сучасному етапі розвитку
української

державності

та

трансформації

соціально-економічних

відносин держава повинна виконувати основні та загальні функції
управління у більш прогресивних формах та методах, ніж раніше.
Беззаперечно,

на

теперішній

час

владно-примусовий

характер

державного управління якісно змінюється, і хоча здійснення загальних
функцій не виключає потребу застосовувати владні та примусові заходи
державного
заохочення,

управління,

однак

стимулювання,

основними
переконання,

повинні

стати

формування

заходи
почуття

свідомості та відповідальності, створення сприятливих умов для
розвитку бізнесу, у той час як владні та примусові заходи державного
управління мають позиціонуватися як допоміжні. Видається, досягнути
вказаного

можна

за

рахунок

використання

досягнень

сучасного

наукового управління [427, с. 148].
Показово, що враховуючи напрям демократизації суспільства,
визначений концепцією адміністративної реформи, дослідження у сфері
оподаткування проводяться вже багато років, але як і раніше набувають
особливої актуальності. Так, теоретико-правовий аналіз досліджуваної
проблематики ґрунтується на доктринальних працях таких провідних
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фахівців у галузі адміністративного права, фінансового та податкового
права, які досліджували сферу оподаткування та правові механізми її
забезпечення: В.Б. Авер’янов [17], О.Ф. Андрійко [21], Ю.П. Битяк [10],
І.П. Голосніченко [11],

В.К. Колпаков [144],

Є.Б. Кубко [165],

Є.В. Курінний [134], І.М. Пахомов [188], А.О. Селіванов [309].
Безперечно, теоретичні доробки вказаних науковців є неоціненним
внеском у розвиток як теорії адміністративного та податкового права,
так й інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні, зокрема. Водночас попри всю значущість указаних та інших
наукових праць, у контексті стрімкого реформування та оновлення
законодавства, логіка попередніх наукових досліджень та інтереси
практики зумовлюють актуальність потреби вирішення на науковому
рівні низки дискусійних питань шляхом проведення комплексного
дослідження

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні, науковим «базисом» для якого стали праці
вказаних вчених.
Видається, тим видом управління, який більш за все відповідає
потребам та умовам сучасних перетворень економічної та політичної
складових, виступає адміністрування [182]. Публічне адміністрування,
по суті, відображає якісний підхід до здійснення державного управління.
Адміністрування (від лат. «administratio» – «служіння», «допомога»,
«управління») є діяльністю, яка полягає у спрямуванні та керуванні
визначених суспільних

відносин.

Акцентуючи

увагу

на

сутності

адміністрування, І.П. Яковлєв стверджує, що у теорії та практиці
адміністрування

застосовується

для

опису:

управління

та

його

механізму, виконання адміністративних розпоряджень у судовій гілці
державної влади, виконавчо-розпорядчої діяльності держави, науки
державного управління, процесів сплати загальнообов’язкових платежів
тощо [391, с. 119]. Поряд із цим, С.І. Черновим та С.О. Гайдученко
адміністрування визначається як прерогатива виконавчих органів в лади
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або

чиновника

(державного

службовця)

[376,

с. 7].

Тобто

адміністрування розглядається як аналог управління. Однак управління є
цілеспрямованим впливом саме на об’єкти управління, з використанням
методів, що передбачають підпорядкування цих об’єктів управлінському
впливу

з

боку

суб’єкта

управління.

Більше

того,

розуміння

адміністрування як синоніму управління не має логічного підґрунтя,
адже заміна одного терміну іншим не призводить до зміни суті явища,
яке характеризується.
Повертаючись до визначення поняття «адміністрування» в його
первісному значенні, звернемо увагу на його тлумачення як діяльності
щодо «служіння» та «допомоги». Саме таке трактування є характерним
для людиноцентристського підходу в адміністративному праві. Перевага
демократичної моделі взаємовідносин між державою та громадянами
виявляється, перш за все, у довгостроковому плані, який полягає в
гнучкості та еластичності, що забезпечується за рахунок ефективного
зворотного зв’язку [2].
Слід

вказати,

адміністративного
А.І. Єлістратова,

що

прогресивні

права
яким

думки

прослідковуються

встановлено,

що

щодо
ще

призначення
у

адміністративне

працях
право

найкращим чином захищає особистість від надмірного, несумісного з
умовами її вільного розвитку державного втручання [84, с. 129]. На
сучасному ж етапі вказана теза не викликає сумнівів, проте процес
втілення її у правову дійсність та науковий обіг ще триває. При цьому,
як

вказують

Р.С. Мельник

та

В.М. Бевзенко,

лише

з

моменту

проголошення незалежності України, закріплення в її Основному Законі
положення про те, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю,
розпочався процес переформатування відносин населення та державної
влади, який має закінчитися розбудовою громадянського суспільства.
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Вирішення зазначеного завдання може бути досягнуто лише шляхом
перегляду ролі державної влади в суспільстві [161].
Відображенням нового підходу до способу організуючого впливу
держави на суспільні відносини є переоцінка пріоритету державних
інтересів. Для публічного адміністрування характерним є забезпечення
інтересів людини першочергово з акцентом на особу як основного
суб’єкта адміністративно-правових відносин [200, с. 38]. Крім того,
людиноцентризм, як нова концепція адміністративного права, п олягає в
забезпеченні та дотриманні в публічно-правовій сфері принципу
верховенства

права

(правовладдя),

забезпеченні

спрямованості

адміністративного права на пріоритет прав фізичних та юридичних осіб,
забезпеченні дотримання конституційних принципів у всіх без винятку
сферах суспільного життя [425, с. 163].
Таким чином, дієвість адміністративного права через призму
управління є сумнівною та не відповідає вимогам розвитку суспільних
відносин. Тому необхідним є повернення до просвітницьких ідей
функціонування держави та її взаємодії з громадянами.
Сучасне

адміністративне

«адміністрування»,

яке

право

відображає

має

оперувати

вплив

держави

поняттям
в

особі

уповноважених органів на суспільні відносини у такий спосіб, який є
ефективним, в першу чергу, для особи. У випадку, якщо є необхідність –
держава має управляти, в іншому ж випадку – допомагати, але в будьякому разі – така діяльність має здійснюватися з метою служіння
народові. З цих мотивів термін «адміністрування» у повній мірі
відображає стан якісного розвитку функціонування держави та спосіб її
організуючого впливу на суспільні відносини [3].
Адміністрування,

за

визначенням

О.А. Цуруля,

–«це

цілеспрямоване управління, цілями якого є, у першу чергу, ефективність
і дієвість» [373, с. 29]. На теперішній час можна стверджувати, що
адміністрування виступає тим видом управління, який більш за все
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відповідає потребам і умовам сучасних перетворень і в економічному, і в
політичному житті. Адміністрування враховує фактори зовнішнього
оточення організації і вимагає ефективної реакції та пристосування до
них. У кризові періоди система управління суспільством з боку держави
не може забезпечити ефективність управлінського впливу, оскільки не
встигає адекватно реагувати на трансформацію соціально-економічних
відносин.

У

зв’язку

з

розвитком

науково-технічного

прогресу

спостерігається новий виток розвитку на історичному рівні і значно
посилюється увага до демократизації управлінських функцій та зростає
вплив міжнародних факторів. На цьому етапі виникають проблеми
співіснування
Враховуючи,

національного
що

державне

та

міжнародного

управління

типів

управління.

здійснюється

здебільшого

нормами адміністративного права, виникає потреба в узгодженні
національного законодавства з міжнародним та адаптації інститутів
адміністративного

права

до

міжнародних

норм

[90].

Програмою

вдосконалення відносин у сфері управління суспільством з боку держави
стала концепція адміністративної реформи [253]. Метою сказаної
концепції стало поетапне створення сучасної системи державного
управління, яке буде ближчим до потреб і запитів людей, дозволить
забезпечити

становлення

України

як

високорозвиненої,

правової,

цивілізованої держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності,
культури. Пріоритетом діяльності управління суспільством з боку
держави повинно стати служіння народу України та національним
інтересам, а не задоволення власних потреб, та відповідно до цього
розроблений план дій з реформування системи органів виконавчої
влади [329].
Становлення української системи адміністрування відбувається в
період

загальної

кризи

управління.

У цьому

процесі

необхідно

враховувати, що в умовах ринкової економіки бізнес не може існувати та
розвиватися без належного державного управління та відповідного
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адміністративно-правового регулювання [305; 358]. Не зважаючи на
порівняно велику кількість праць з адміністративного права, з теорії
управління та різних напрямів адміністрування, сучасні дослідження не
достатньо

торкаються

проблем

відповідного

правового

та

методологічного забезпечення використання ефективних фо рм і методів
адміністрування в діяльність державних органів з метою удосконалення
їх

правозабезпечувальної

функції,

збалансованості

стратегічного

розвитку суб’єктів управління, формування механізму стратегічного
управління та сучасної концепції філософії адміністрування, а також
організації управлінської освіти.
Видається,
забезпечення

системний

сфери

аналіз

оподаткування

інституційного
в

Україні

механізму

дозволяє

глибше

проникнути в сутність численних зв’язків і по вертикалі, і по
горизонталі, а також відкриває значні можливості для подальшого
удосконалення його системи і структури на основі досягнень сучасної
науки. Неабиякого значення в цьому процесі набуває можливість
використання доробків зарубіжних і вітчизняних науковців.
Принципи наукового адміністрування доцільно застосовувати у
всіх видах людської діяльності, і якщо їх використовувати правильно, то
можна досягнути значних результатів. У зв’язку з тим, що питання
підвищення ефективності функціонування інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні залишаються важливими на
етапі формування сучасної доктрини адміністративного права, то
доцільно

застосовувати

досягнення

наукового

адміністрування

безпосередньо в роботу суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено
владними повноваженнями у сфері оподаткування,
адміністративно-правове
здійснити

це

впровадження
суб’єктів

можна

закріплення
на

досягнень

публічної

основі

даного

нового

адміністрування

адміністрації,

та

напряму.

теоретичного
в

яких

розробити
Видається,
напряму–

практичну

діяльність

наділено

владними

310

повноваженнями у сфері оподаткування. Саме в такому аспекті доцільно
проводити дослідження для формування процесу адміністративно правового забезпечення адміністрування у сфері оподаткування в період
становлення України як держави з цивілізованою моделлю ринкової
економіки.
Щодо публічності як основної ознаки адміністрування, необхідно
вказати таке. Різниця між «публічним» та «державним» полягає в
якісних та кількісних показниках. Щодо кількісних відмінностей, то
вони стосуються етимологічних порівнянь про відносно більший обсяг
публічного. До суб’єктів публічної влади, крім органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, віднесено органи місцевого
самоврядування, організації, наділені делегованими повноваження ми, і,
не виключено, що й інших носіїв публічної влади. Так, у вітчизняній
адміністративістиці набула широкого застосування категорія «публічна
служба». Необхідність переосмислення ролі публічної влади забезпечила
появу нових соціальних ролей громадян, підвищивши їх правознавство і
формуючи в них правову культуру, з однієї сторони [5], та необхідність
забезпечення благополуччя у людей, з другої [1].
Як слушно відмічає І.П. Яковлєв, основною метою публічного є
публічний інтерес, гарантування загального блага

громадянського

суспільства, його стабільного розвитку, поєднаного із забезпеченням та
підтриманням ефективних інститутів саморегулювання. По-друге, у
довідниковій

літературі

термін

«публічний»

додатково

констатує

необхідність інформаційної взаємодії суб’єктів владних повноважень із
суспільством, що стало однією із якісних ознак адміністрування [ 392,
с. 34].
К.В. Бондаренко поняття «публічне адміністрування» та «державне
управління» розмежовує через критерії суб’єктного складу, здійснення,
змісту, сутності, ознак [43, с. 81]. По суті, вказані критерії відображають
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якісні та кількісні зміни, яких зазнав «концепт державного» при
перетворенні на «концепт публічного».
Таким

чином,

під

публічним

адмініструванням

розуміється

діяльність суб’єктів публічної влади, яка має прояв у погодженому
впливові на конкретні суспільні відносини за допомогою конкретно
визначених методів, інструментів, форм та має на меті забезпечення
публічних інтересів.
Зазначимо,

що

з

приводу

конкретного

виду

публічного

адміністрування виникають суспільні відносини, які характеризуються
сукупністю специфічних ознак. При цьому, учасників відносин, які
виникають в процесі публічного адміністрування, можна класифікувати
на тих, хто здійснює погоджений вплив на конкретні суспільні
відносини за допомогою конкретно визначених методів, інструментів,
форм та має на меті забезпечення публічних інтересів та тих, хто
підпадає під дію такого погодженого впливу. Вказане твердження
корелює із загальновизнаним підходом до співвідношення понять
«суб’єкт правовідносин» та «суб’єкт права». Суб’єкт, який здійснює
погоджений вплив та має на це відповідні повноваження, по суті, є
суб’єктом публічного адміністрування.
Загалом, у доктрині адміністративного права використовуються
такі підходи до сутності поняття «суб’єкт публічного адміністрування».
По-перше, широкою популярністю користується практика використання
понять

«публічна

адміністрація»

та

«суб’єкт

публічного

адміністрування» як синонімів [14, с. 73]. З позиції функціонального
призначення – це є вірним, адже суб’єктом публічного адміністрування є
той, кого уповноважено на здійснення такої діяльності. Відповідно,
групу цих суб’єктів прийнято детермінувати в якості «публічної
адміністрації».
До визначення поняття «публічна адміністрація» в європейському
праві може бути застосовано два підходи: вузький та широкий. Перший
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підхід

полягає

у

визначенні

«публічної

адміністрації»

в

якості

«регіональних органів, місцевих та інших органів публічної влади»,
«центральних урядів» та «публічної служби». При цьому, під органами
публічної влади розуміються інституції регіонального, місцевого або
іншого характеру, інші органи, діяльність яких регулюється нормами
публічного права або діями держав-членів. За широкого підходу до
«публічної адміністрації» відносять органи публічної влади та суб’єктів,
які не входять до неї організаційно, але виконують делеговані нею
функції [122, с. 523]. Водночас, під «публічною владою» (або органами
публічної влади) слід розуміти: будь-яку установу публічного права
(включаючи державу, регіональні та місцеві органи державної влади,
незалежні публічні підприємства) та будь-яких фізичних осіб під час
виконання ними повноважень офіційних органів.
Разом із тим, В.К. Колпаков звертає увагу на те, що публічна
адміністрація як правова категорія має два виміри: ф ункціональний та
організаційно-структурний.

При

цьому,

функціональний

вимір

передбачає розгляд публічної адміністрації як діяльності відповідних
структурних утворень щодо виконання функцій, спрямованих на
реалізацію

публічного

сукупності

органів,

інтересу,

які

а

утворюються

організаційно-структурний
для

здійснення

–

(реалізації)

публічної влади [143, с. 23]. Слід вказати, що з позиції структурного
виміру досить поширеним є твердження про те, що публічною
адміністрацією є органічно єдина та чинна система органів державного
управління, передусім, органів виконавчої влади та владних структур
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також
установ, організацій, окремих недержавних структур, які відповідно до
законодавства здійснюють публічні управлінські функції з метою
задоволення публічного інтересу [14, с. 73]. Прихильниками вказаної
точку

зору

є

й

В.Б. Авер’янов

[7,

с. 118],

І.Б. Коліушко,

В.П. Тимощук [87, с. 32], О.О. Губанов [68, с. 127] та ряд інших вчених.
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Видається, до ознак, які характеризують суб’єкта публічної
адміністрації, можна віднести такі: 1) це певним чином узгоджена і
організована система органів, яка не є ієрархічно побудованою, однак
має діяти узгоджено, цілеспрямовано, уникаючи дублювання функцій та
зайвої

бюрократичності;

2) суб’єктом

виступає

держава,

метою

діяльності суб’єктів публічної адміністрації є забезпечення публічного
інтересу – тобто інтересів як держави, так і суспільства в цілому, а не
окремих громадян чи соціальних груп; 3) публічна адміністрація
спирається на владні повноваження, виконуючи публічні функції;
4) діяльність публічної адміністрації поширюється на все суспільство;
5) публічна адміністрація діє на основі комплексу способів впливу:
правових, політичних, економічних, соціальних; через застосування
методів

правового

регулювання:

узгодження,

переконання,

стимулювання, примус тощо.
Окремо слід зупинитися на такій функціональній ознаці суб’єкта
публічної

адміністрації,

як

обов’язкова

взаємодія

з

інститутами

громадянського суспільства. Так, необхідність залучення громадськості
до публічного адміністрування обумовлена Національною стратегією
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 –2020
роки, прийняття якої передбачає створення державою сприятливих умов
для

розвитку

громадянського

суспільства,

різноманітних

форм

демократії участі, налагодження ефективної взаємодії громадськості з
органами державної влади та органами місцевого самоврядування [270].
Поряд

із

цим,

форми

взаємодії

інститутів

громадянського

суспільства з суб’єктами публічного адміністрування різняться в
залежності від прав, які надаються громадянам. Загалом, це стосується:
забезпечення можливості звернення громадян в електронній формі до
суб’єктів

публічного

адміністрування

та

можливості

подання

електронної петиції [254]; проведення консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики [238]; проведення
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громадської експертизи діяльності органів влади, антикорупційної
громадської

експертизи

адміністрування [248];

діяльності

створення

та

суб’єктів

публічного

функціонування

громадських

(експертних) рад в діяльності суб’єктів публічної адміністрації [234];
забезпечення можливості звернення громадян до суб’єктів публічного
адміністрування за допомогою засобів телефонного зв’язку через
визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії», а також з
використанням Інтернету та засобів електронного зв’язку [278] тощо.
Між тим, досі не розроблено і єдиного підходу до градації
суб’єктів публічного адміністрування. Проте, загалом, у вітчизняній
правовій науці зустрічаються способи виділення груп суб’єктів, які
здійснюють публічне адміністрування, однак без виокремлення підстав
до такого переліку.
Так, досить цікавою є позиція Р.С. Мельника та В.М. Бевзенка, які
до суб’єктів публічного адміністрування відносять: органи державної
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; їхніх посадових та
службових

осіб;

інших

суб’єктів

при

здійсненні

ними

владних

управлінських функцій на основі законодавства, зокрема на виконання
делегованих повноважень; інших суб’єктів, яких наділено різними за
змістом та обсягом адміністративними повноваженнями (Верховна Рада
України, Рахункова палата України, Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини, Президент України тощо) [161, с. 127].
Разом із тим, у сучасній правовій науці існує ще декілька досить
поширених варіантів класифікації суб’єктів публічного адміністрування,
які характеризуються розрізненістю складу суб’єктів. Деякі дослідники
притримуються позиції, що до суб’єктів публічної адміністрації слід
відносити: органи державної виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування; державні органи, які не належать до жодної з гілок
влади

(наприклад,

національні

комісії

регулювання

природних

монополій, Національний банк України, Служба безпеки України) [100,
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с. 164]. Водночас, в юридичній літературі обґрунтовано панують
погляди

щодо

виокремлення

серед

суб’єктів

публічного

адміністрування: органів державної виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування; інших суб’єктів делегованих повноважень [330, с. 66].
У той же час, досить цікавою є позиція тих вчених, які до суб’єктів
публічного

адміністрування

загальнодержавного
значення;

значення;

юридичних

осіб

відносять:
органи
незалежно

органи

публічної

публічної
від

влади

форми

влади

місцевого

власності

та

організаційно-правової форми або їх відокремлені підрозділи, які
здійснюють публічне адміністрування; громадські об’єднання, які діють
як суб’єкти делегованих повноважень та як повноцінний суб ’єкт
публічного адміністрування [4, с. 127].
Отже, аналіз сталих наукових доробок дозволяє стверджувати, що
єдиного підходу до градації суб’єктів публічного адміністрування в
наукових джерелах дотепер не сформовано. А тому, вбачається,
доцільним є використання комбінованого підходу, за якого поділ
суб’єктів

публічної адміністрації

здійснюється

в

залежності від:

наявності владно-розпорядчих повноважень (суб’єкти, яких наділено
такими повноваженнями відповідно до закону та суб’єкти, яких наділено
такими повноваженнями внаслідок делегування); характеру поширення
владно-розпорядчих

повноважень

(суб’єкти,

які

діють

на

загальнодержавному рівні та суб’єкти, які діють на місцевому рівні);
виду публічного адміністрування (суб’єкти, які здійснюють втручальне
публічне адміністрування; суб’єкти, які здійснюють забезпечувальне
публічне адміністрування; суб’єкти, які здійснюють сприяюче публічне
адміністрування); сфери публічного адміністрування (суб’єкти, які
здійснюють публічне адміністрування у сфері національної безпеки;
суб’єкти, які здійснюють публічне адміністрування у сфері охорони
здоров’я; суб’єкти, які здійснюють публічне адміністрування у сфері
освіти; суб’єкти, які здійснюють публічне адміністрування у сфері
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оподаткування; суб’єкти, які здійснюють публічне адміністрування у
сфері використання інформаційно-телекомунікаційних технологій тощо).
Як видається, на теперішній час інституційний та правовий
механізми

забезпечення

належного

впливу

держави

на

суспільні

відносини характеризуються казуїстичними тенденціями невідповідності
існуючого стану потреб суспільства та вимог, які ним висуваються до
управляючого

суб’єкта,

моделі

системи

суб’єктів

публічного

адміністрування, якої має бути впроваджено в Україні [327]. Негативними
ознаками

управління,

передусім,

є

відсутність

чіткого алгоритму

притягнення до відповідальності суб’єктів публічного адміністрування,
визначення механізмів їх взаємодії з інститутами громадянського
суспільства. Однак публічне адміністрування не може розвиватися та
функціонувати

ізольовано

від

проблем

сьогодення

та

наслідків

суспільного розвитку. А тому нагальним є як вироблення довгострокової
концепції сталого розвитку інституційного забезпечення публічного
адміністрування, так і постійний моніторинг існуючих та виникаючих
проблем у вказаній сфері.
Як вже було неодноразово вказано, сфера оподаткування є однією із
підсистем публічного адміністрування [378, с. 133], в межах якої держава
реалізує функцію зі справляння податків для вчасного наповнення
дохідної

частини

державного

бюджету.

При

цьому,

проведене

дослідження дає змогу акцентувати увагу на незавершеності побудови в
Україні оптимальної системи оподаткування та податкової системи,
дієвого

механізму

їх

функціонування

в

умовах європеїзації,

що

негативним чином відображається на сфері оподаткування, яка змістовно
охоплює сферу життя суспільства, пов’язану зі сплатою зборів, податків
та інших обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів.
І в цьому аспекті необхідно вказати, що важливою проблемою
сьогодення нашої держави є те, що вітчизняні законотворці регулярно
ігнорують вимоги законодавства, вносячи зміни в норми про податки та
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збори з порушенням встановлених Податковим кодексом України строків.
Так, відповідно до положень пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу
України, зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного
періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори,
їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом
бюджетного року [209]. На жаль, порушення згаданих приписів набуло в
Україні регулярного характеру, із року в рік вони стають більш
суттєвими, позбавляючи платників податків можливості планувати свої
податкові витрати [59]. Видається, вказана ситуація пов’язана із тим, що
Податковий

кодекс

України

встановлює

наведені

обмеження,

не

передбачаючи будь-яких санкцій за їх порушення, однак подібний стан
речей

вступає

в

конфлікт

із

сучасною

світовою

юридичною

практикою [72]. Разом із тим, розглядом таких справ вже займається
Європейський суд з прав людини, до якого звертаються підприємці, які
постраждали від спровокованої державою нестабільності оподаткування.
Показово, що обов’язкову норму, яка породжує обґрунтовані
«законні сподівання» у платників податків, встановлено законодавчо.
Сказане дає змогу стверджувати, що платники податків хоча й не мають
права на позов про скасування законів, прийнятих із порушенням
положень пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України, однак
володіють правом на відшкодування збитків, нанесених встановленням
нової податкової норми в порушення вказаного положення, якщо
доведуть, що додаткові витрати виникли внаслідок порушення законних
очікувань.
Вбачається, якщо держава затвердила певні обмеження концепцією
(у тому числі, щодо стабільності податкового законодавства), то є
очевидним, що, відступаючи від них, вона діє протиправно. Поряд із цим,
введення правової концепції щодо внесення змін у сфері оподаткування
породжує обґрунтовані очікування майнового характеру. У зв’язку із чим
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Д.О . Гетьманцев вказує, що в подібних випадках держава зобов’язана
відшкодовувати

збитки

платників

податків:

«Вітчизняні

платники

податків вже зараз мають достатньо підстав для захисту своїх прав,
порушених у зв’язку з недотриманням державою пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4
Податкового кодексу України, безпосередньо в адмінсудах шляхом
стягнення збитків з держави. Подібна судова практика у нас поки що
відсутня через пасивність платників податків та нерішучість адмінсудів,
що

з

побоюванням

ставляться

до

застосування

норм

рішень

Європейського суду з прав людини у власній практиці» [59].
Не можна не вказати, що пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу
України встановлює обмеження для внесення змін тільки до положень,
що регулюють елементи податку. Інші змінені норми можна приймати
впродовж усього бюджетного року практично без жодних істотних
обмежень. Однак вказане також породжує правову невизначеність
податкових відносин. Адже навіть цих досить ліберальних рамок
законодавці не дотримуються, а принцип стабільності податкового
законодавства

у

вітчизняних

реаліях

є,

швидше,

задекларованим

прагненням, ніж реально діючою правовою нормою [72, с. 22].
Разом із тим, власне нормативно-правова база, програмні документи,
суб’єкти інституційного забезпечення є тими ключовими елементами, що
формують інституційне середовище інноваційного розвитку економіки
України. Відтак, можна говорити про прямий зв’язок стабільності сфери
оподаткування з ефективністю інноваційної діяльності й економічного
розвитку України загалом. Таким чином, можна констатувати, що
забезпечення інноваційного розвитку сфери оподаткування в Україні
здійснюється повільно. При цьому, реалізації ключових напрямів такого
розвитку, визначених у низці відповідних законодавчих і нормативно правових документів, перешкоджають неузгодженість і фрагментарність
державної політики у сфері оподаткування та недостатнє фінансування
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відповідних державних програм заохочення наукової діяльності в
Україні [72].
Забезпечення ж стабільності сфери оподаткування є об’єктивно
необхідним вектором сприяння економічному розвитку України. Проте,
постійна мінливість податкового законодавства – головна перешкода для
залучення у сферу інноваційної діяльності як вітчизняних, так й
іноземних інвестицій. Змінюючи «правила гри» для платників податків,
Україна стає ненадійним партнером і тим самим створює умови не тільки
для порушення податкового законодавства, а й відлякує інвесторів від
вкладення капіталу в інноваційні проекти на певний період. Адже
потенційні інвестори потребують виваженої та передбачуваної податкової
системи [72, с. 20–21]. А тому, думається, основними принципами
подальшої трансформації інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні мають бути: мінімізація втручання держави в
життєдіяльність

суспільства;

суспільний

контроль

прийняття

управлінських рішень; підзвітність суб’єктів публічної адміністрації,
котрі є змістовними елементами інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування, громадянському суспільству, що, у свою чергу,
посилить

прозорість

функціонування

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні; повна прозорість основних
заходів проведення реформи та громадська поінформованість.
Зводячи ж воєдино проведений аналіз інституційної складової
публічного адміністрування та змін, яких зазнала сфера оподаткування
внаслідок переформатування концепту взаємин держави та суспільства в
Україні, приходимо до висновку про те, що в умовах розбудови України
як демократичної та правової держави всі реформаторські ініціативи
мають носити системний характер. При цьому, поглянути на суб’єктів
публічного адміністрування, які безпосередньо формують інституційний
механізм забезпечення сфери оподаткування, як на узгоджену систему і,
у свою чергу, уможливити проведення не тільки їх поглибленого
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наукового

аналізу,

а

й

ефективного

реформування,

особливу

актуальність яких, зважаючи на глобалізаційні процеси, диктують реалії
сьогодення, дозволить тільки використання комплексного підходу.
Разом із тим, враховуючи особливості сфери функціонування,
видається, публічне адміністрування у сфері оподаткування доцільно
визначати

як

діяльність

суб’єктів

публічної

адміністрації

щодо

впорядкування та створення належних умов для сплати податків, зборів
та інших загальнообов’язкових платежів, яка має прояв у погодженому
впливові на суспільні відносини, що виникають під час справляння
податків, зборів та інших обов’язкових платежів, за допомогою
конкретно визначених методів, інструментів, форм та має на меті
забезпечення публічних інтересів.
Таким чином, якісне забезпечення сфери оподаткування в Україні
залежить від багатьох факторів, у тому числі, від стану наукової
розробки відповідних категорій, від обліку розробниками проектів
законодавчих актів існуючих наукових положень, що значно підвищує
рівень

нормативно-правової

бази,

якою

врегульовано

питання

оподаткування в Україні. Видається, здійснення у дисертаційній робо ті
аналізу

теоретичних

засад

визначення

сутності

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні в сучасних
умовах запровадження в Україні європейських стандартів, а також
вироблення єдиної науково-обґрунтованої концепції інституційного
механізму

забезпечення

позитивно

вплине

на

сфери

оподаткування

удосконалення

Україні

національного

не

лише

податкового

законодавства, а й сприятиме стабільності та забезпеченню достатнього
обсягу надходження податків до бюджетів різних рівнів, підвищенню
рівня довіри платників податків та зменшенню ухилень від податкових
зобов’язань.
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4.2.

Перспективи

забезпечення

сфери

модернізації

інституційного

оподаткування

в

Україні

на

механізму
шляху

до

європейського співтовариства
На теперішній час в Україні відбувається активне реформування
низки органів державної влади, зокрема, переорієнтація їх роботи в
контексті якісного забезпечення прав, свобод і публічних законних
інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування
громадянського суспільства та держави. Вказане відповідає існуючим
світовим

тенденціям,

оскільки слугує

позитивній зміні уявлення

громадськості про державну службу, підвищує довіру громадян до
владних органів [125, с. 249].
Видається,

в

умовах

якісних

змін

та

трансформацій,

які

відбуваються на теперішній час у ключових напрямах життя в Україні, у
тому числі, й у сфері оподаткування, особливого значення набуває
питання вдосконалення інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування, що має на меті подолання викликів, які ставляться перед
українською державою в межах євроінтеграційних процесів.
Першочерговим кроком на шляху проведення цілісної та системної
реформи у сфері оподаткування та забезпечення якісного впливу
суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено повноваженнями у
сфері оподаткування, та функціонування яких є змістовним елементом
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні
на сферу оподаткування, як вбачається, є покращення технології
кадрового забезпечення. Вказане пояснюється тим, що якіс ть та
ефективність діяльності будь-якого суб’єкта публічної адміністрації,
незалежно

від

того,

які

функції

на

нього

покладено

чинним

законодавства, напряму залежить від ефективної розстановки кадрового
потенціалу.
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Беззаперечно,
формування
володіють

на

нового
сучасними

сучасному

покоління
методами

етапі

ефективно

здійснюється

висококваліфікованих
і

форматами

кадрів,

роботи,

які

поєднують

стратегічний підхід із високим професіоналізмом. При цьому, видається,
нормативно-правове

та

забезпечення

оподаткування

сфери

організаційне

оформлення

має

кадрового

здійснюватися

шляхом

розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних
нормативно-правових актів, щорічних планів заходів, спрямованих на
реалізацію кадрової стратегії, моніторингу стану їх виконання. Т ільки у
цьому разі можна буде домогтися досягнення оптимального балансу
процесів оновлення та збереження кількісного та якісного складу
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
забезпечення його висококваліфікованими кадрами, не обхідними для
реалізації єдиної державної податкової політики, злагодженого та
консолідованого результату у створенні дієвого професійного та
неупередженого

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування в Україні, який дійсно зможе забезпечити фінансову
стабільність Української держави.
Зазначимо, що у науковій літературі існують різні підходи щодо
сутності та правової природи поняття «кадрове забезпечення». Так,
наприклад, В.І. Фелик та О.В. Ткаченко сутність кадрового забезпечення
в державі вбачають у діяльності уповноважених суб’єктів з реалізації
кадрової політики держави з метою забезпечення функціонування
державного

управління

соціальними,

технічними,

біологічними

об’єктами, яке здійснюється в умовах ринкової економіки з урахуванням
демократичних

засад

побудови

нашої

держави

з

пріоритетним

забезпеченням прав, свобод і законних інтересів особи шляхом
наповнення організаційних структур системи державного управління
відповідними за професією та кваліфікацією кадрами, створення в них
мотивації до ефективної праці, організації їх ефективного використання,
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професійного

та

соціального

розвитку,

досягнення

раціонального

ступеня мобільності персоналу, а також їх соціального захисту[ 348;
361].
Поняття «кадрове забезпечення» у науковій літературі досить
часто трактується у широкому та вузькому розумінні. Так, у широкому
розумінні кадрове забезпечення є діяльністю, якої спрямовано на
забезпечення органів державної влади персоналом з необхідним рівнем
кваліфікації, професійних та особистих якостей, здатним вирішувати
поставлені завдання. У вузькому розумінні кадрове забезпечення
трактують як нормативно закріплену та цілеспрямовану діяльність
спеціально уповноважених державних органів (посадових осіб) щодо
процесів професійної орієнтації, прогнозування та планування кадрових
потреб, добору, підготовки, розстановки та вивільнення персоналу [106].
Як зазначає А.І. Берлач, кадрове забезпечення – це система
підготовки, що передбачає навчання та виховання фахівців, які здатні
розв’язувати складні завдання [34]. Необхідно зазначити, що кадрове
забезпечення характеризується низкою ознак. Серед них: 1) становить
триваючий у часі динамічний процес, який має неоднорідну структуру;
2) здійснюється

на

постійній

основі,

починається

з

професійної

підготовки (період до призначення) та закінчується звільненням із
подальшим призначенням пенсії або переведенням до іншого місця
роботи

(період

після

звільнення);

3) основний

період

кадрового

забезпечення починається після призначення; здійснюється кадровими
службами відповідної управлінської структури; 4) його організація на
конкретному

підприємстві,

установі,

організації

регламентується

законодавством, підвідомчими нормативно-правовими актами, а також
локальними

актами;

укомплектування

5) метою

підприємства,

кадрового

забезпечення

установи

або

є

організації

кваліфікованими кадрами, постійна робота з кадрами, що включає
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підвищення кваліфікації, перепідготовку, забезпечення службової або
трудової дисципліни тощо [34].
Слід акцентувати увагу на тому, що функціями кадрового
забезпечення

державного

управління

в

Україні,

на

думку

Т.Є. Кагановської, є: залучення (комплектування) органів державного
управління

висококваліфікованими,

морально

стійкими

кадрами;

вивчення та аналіз стану роботи з відбору, розстановки, зміцнення і
збереження професійних кадрів, навчання та виховання працівників,
розробки заходів щодо вдосконалення цієї роботи; впровадження
новітніх методів і форм роботи з кадрами; вивчення ділових та
моральних якостей державних службовців, створення резерву персоналу;
проведення службового атестування державних службовців; планування
потреб органів державного управління; організація та здійснення заходів
щодо

профілактики

державного

порушень

управління;

законності

організація

в

діяльності

ведення

обліків

органів
порушень

законності і надзвичайних подій серед особового складу, аналіз та
узагальнення такої інформації; організація роботи щодо здійснення
наставництва в молодих працівників; вирішення соціально -побутових
проблем

працівників,

питань

надання

встановлених

чинним

законодавством пільг і допомог [99]. При цьому, видається, ключовою
функцією кадрового забезпечення має бути залучення кадрів, що дає
змогу добирати на роботу найбільш висококваліфіковані кадри.
Інші наукові погляди у загальній своїй сутності ідуть в основному
фарватері ідей із приводу цього питання.
Отже, кадрове забезпечення сфери оподаткування – це складний та
багатоаспектний процес, який охоплює: по-перше, планування та
прогнозування

кадрових

потреб;

по-друге,

первинну

підготовку

майбутніх працівників, а також подальше підвищення їх кваліфікації,
рівня професійних, особистих і ділових якостей; по-третє, включає
розстановку

кадрів,

стимулювання

їх

трудової

діяльності

тощо.
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Важливість якісного кадрового забезпечення сфери оподаткування
пояснюється

тим,

що

суб’єкти

публічної

адміністрації,

котрі

є

змістовними елементами інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування, мають бути високоосвіченими спеціалістами у галузі
податкового

та

бухгалтерського

обліку,

фінансово-господарського

контролю та аналізу, податкового й господарського права, повинні
поєднувати фундаментальну наукову підготовку та глибокі практичні
навички, безперервно поповнювати свої професійні знання, мати високі
громадські якості. Крім того, суб’єкти публічної адміністрації, котрі є
змістовними елементами інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування, повинні знати: дисципліни загальноосвітнього циклу:
правознавство, етику, мікро-та макроекономіку, статистику, фінанси,
грошовий обіг і кредит, основи управління та психології, маркетинг т а
інші; спеціальні дисципліни: податковий та бухгалтерський облік,
економічний аналіз, фінансове, трудове й господарське право, валютне
законодавство,

теорію

фінансово-господарського

контролю,

митну

справу, міжнародні стандарти аудиту, ревізію та контроль, можливості
економічних й інших спеціальних експертиз, процесуальні норми
проведення перевірок та ревізій; основи технології конкретної галузі
господарства,

її

економіку,

методи

прогнозування

діяльності

та

кредитування підприємств відповідно до їх спеціалізації, особливості
обліку і звітності різних галузей суспільної діяльності; можливості
сучасних технічних засобів збирання, обробки, передачі й захисту
інформації [222].
Як вказує С.М. Попова, найбільшу увагу під час підготовки
фахівців у сфері оподаткування треба приділяти ґрунтовному вивченню
податкового законодавства, особливо кодифікованої його частини –
Податкового кодексу України [222, с. 588]. Однак тут слід погодитися з
твердженням Д.А. Крилова, який зазначає, що глибоке дослідження
змісту податкового законодавства дійсно має важливе значення, однак
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воно не повинно мати пріоритетний характер. Вбачається, найбільш
важливе значення має: 1) осмислення теоретичних аспектів податків і
податкової системи, а також загальної структури та змісту податкового
законодавства,

адже

на

теперішній

час

податкове

законодавство

постійно змінюється та не є стабільним; 2) акцентування на практичній
стороні реалізації норм податкового законодавства, проведення виїзних і
бінарних занять тощо [125, с. 267–267].
Визначаючи ж напрями покращення кадрового забезпечення сфери
оподаткування в Україні у контексті модернізації інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні на шляху до
європейського співтовариства вважаємо за доцільне: 1) переглянути
питання первинної підготовки майбутніх фахівців, зокрема, посилити
практичний бік їх підготовки; 2) забезпечити постійний обмін досвіду із
зарубіжними країнами: по-перше, викладачів закладів вищої освіти, які
здійснюють

підготовку

майбутніх

фахівців,

адже

можливість

використання доробків та досвіду зарубіжних науковців набуває
неабиякого значення в цьому процесові; по-друге, представників
інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування

зарубіжних країн; 3) створити сприятливий психологічний клімат. Як
слушно вказує А.М. Клочко, для виконання покладених на працівників
обов’язків треба, щоб у колективі була довіра, доброзичлива та доречна
критика. Необхідною умовою сприятливого клімату в колективі є вільне
вираження особистої думки під час обговорення питань, що стосуються
службової та професійної діяльності, відсутність тиску керівників на
працівників та визнання їх права приймати самостійні рішення в межах
їх компетенції. Важливе значення має взаємна підтримка та допомога в
різних ситуаціях, що виникають у членів колективу, адже задоволення
своєю належністю до колективу значно підвищує ефективність праці та
підвищує відповідальність кожного працівника за стан справ [106];
4) створити якісний кадровий резерв, що дозволить попередити значний
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відтік

кадрів;

5) посилити

рівень

соціального

захисту

суб’єктів

публічної адміністрації, котрі є змістовними елементами інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування.
Досить

складною

та

багатогранною

проблемою

кадрового

забезпечення сфери оподаткування в Україні є проблема психологічних
аспектів діяльності. Необхідно вказати, що зазвичай психологічною
підготовкою вважають комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених
заходів, яких спрямовано на формування та розвиток якостей і станів,
що забезпечують найбільш ефективне вирішення ними професійних
завдань [44]. З військової точки зору психологічна підготовка особового
складу з підвищення ефективності виконання професійних завдань
спрямована

на:

урахування

соціально-психологічних

передумов;

оптимізацію умов місцезнаходження фахівців під час виконання своїх
завдань; урахування фізіологічних факторів. Психологічна підготовка
здійснюється зазвичай як у процесі навчання, так і безпосередньо у
професійній

діяльності

і

має

на

меті

підвищити

функціональні

можливості психіки, забезпечити їх нормальну діяльність в умовах
виконання професійних завдань як під час виконання службових
обов’язків, так і поза службою [117].
Загальна

картина

стану

та

розвитку

психології

у

сфері

оподаткування, її ролі та місця у діяльності уповноважених суб’єктів
публічної адміністрації щодо впорядкування та створення належних
умов для сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових
платежів, яка має на меті досягнення публічного інтересу, дає змогу
стверджувати, що в процесі реалізації завдань, покладених на суб’єктів
публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування, вказані
суб’єкти повинні володіти різноманітними знаннями, вміннями та
навичками [8]. Провідне місце серед них посідають знання економічного
та правового характеру, вміння їх практичного застосування, а також
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професійно-психологічна підготовка: володіння навичками спілкування
з

клієнтами,

що

покликано

зробити

останніх

більш

клієнтоорієнтованими, володіння навичками нейтралізації конфліктних
ситуацій,

готовність

коригувати

поведінку,

модель

спілкування,

готовність адекватно реагувати на конфлікті ситуації з платниками
податків,

вміння

провести

візуальну

діагностику

у

процесі

впорядкування та створення належних умов для сплати податків, зборів
та інших загальнообов’язкових платежів тощо.
Таким чином, видається, розвиток методологічних та методичних
основ психології у сфері оподаткування сприятиме підвищенню рівня
ефективності професійної підготовки та виховання суб’єктів публічної
адміністрації,

яких

наділено

владними

повноваженнями

у

сфері

оподаткування та підвищенню рівня ефективності забезпечення сфери
оподаткування в Україні.
На

часі передбачається

і впровадження

нових професійних

напрямів кадрового забезпечення сфери оподаткування в Україні –
введення підтримки кадрових рішень шляхом впровадження вимірювань
і систем оцінювання (тестування) у такі напрями, як оцінка професійної
компетентності

(персональне

профілювання),

оцінка

ділових,

моральних, психологічних якостей, визначення посадової відповідності,
оцінка якості та ефективності, визначення індивідуальних вкладів у
загальний результат тощо.
На підставі аналізу наукових думок, можна дійти висновку, що
оцінювання – це систематичний процес порівняння діяльності та/чи
результатів виконання програми або політики із цілями, завданнями,
комплексом явних або неявно виражених стандартів з метою внесення
необхідних адміністративних чи політичних змін. У той же час,
оцінювання у системі органів публічної влади є аналітичною діяльністю,
якої спрямовано на збір, аналіз, тлумачення та передавання інформації
про економічність, ефективність, результативність політики, програм,

329

проектів, які здійснюються з метою поліпшення соціальних умов. При
цьому, оцінювання має бути систематичним та об’єктивним, оскільки є
спрямованим на заплановані, поточні або завершені управлінські впливи
і стосується процесу визначення цінності або значущості діяльності,
політики чи програми [86, с. 504].
До речі, Д.В. Сухінін вкрай слушно наводить та аналізує завдання
оцінювання у сфері надання послуг: забезпечення стабільності надання
послуг відповідно до вимог законодавства та пріоритетів державної
політики;

постійне

вдосконалення

якості

послуг

та

підвищення

задоволення ними з боку споживачів; обмеження витрат і досягнення
ефективності

в

наданні

послуг;

оптимізація

інформаційного

забезпечення процесу прийняття рішень щодо державної політики та
програм

ефективного

управління

ризиками;

вирішення

питань

ефективного використання ресурсів, зокрема, бюджетних [332].
Як слушно вказує Л.Л. Приходченко, значення оцінювання полягає
у тому, що воно надає змогу визначити: наскільки співвідносяться
обрані напрями діяльності та методи досягнення задекларованих цілей;
якими є витрати ресурсів; який результат та ефект отримали у підсумку
(поточному та кінцевому) тощо [226].
Видається, саме за допомогою оцінювання можна об’єктивно
визначити

недоліки

функціонування

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні. При цьому слід вказати,
що на теперішній час на практиці оцінка діяльності посадових осіб
контролюючих органів найчастіше проводиться методом атестації, що
дозволяє визначити ступінь відповідності рівня кваліфікації працівників
займаної ними посади, а її регулярне проведення сприяє зміцненню
апарату контролюючих органів, поліпшенню добору та розміщенню
кадрів, стимулюванню їх професійного зростання, розвитку ініціативи та
творчої активності. За результатами діяльності атестаційних комісій
керівництвом контролюючих органів розглядаються пропозиції щод о
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заохочення працівників, включення їх у резерв на висунення чи навпаки,
про зниження їх у посаді, звільнення тощо. Причому атестаційна комісія
обов’язково

повинна

вказати

мотиви,

за

якими

надаються

рекомендації [117]. Однак, проведення атестації дозволяє

оцінити

виключно професійні якості, теоретичні знання та практичні навички
тощо. Проте такий спосіб не дає змогу реально оцінити того, як
посадовими особами виконавчої влади та місцевого самоврядування
здійснюється саме управлінський вплив на суспільні від носини, що
складаються у сфері оподаткування. У зв’язку із чим, як вбачається, з
метою оптимізації оцінювання якості управлінського впливу посадових
осіб виконавчої влади та місцевого самоврядування на суспільні
відносини, що складаються у сфері оподаткування, загалом пропонуємо
проводити анонімні опитування та анкетування платників податків
(юридичних і фізичних осіб). Показово, що саме опитування є одним із
найпоширеніших методів дослідження проблем суспільного життя,
метою якого є отримання інформації про об’єктивні та суб’єктивні
факти з боку опитуваних (респондентів) [18].
Думається,
кадрового

нормативно-правове

забезпечення

сфери

та

організаційне

оподаткування

має

оформлення

здійснюватися

шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку відповід них
нормативно-правових актів, щорічних планів заходів, спрямованих на
реалізацію кадрової стратегії, моніторингу стану їх виконання. Тільки у
цьому разі можна буде домогтися досягнення оптимального балансу
процесів оновлення та збереження кількісного та якісного складу,
забезпечення інституційних структур апарату державного управління
висококваліфікованими кадрами, необхідними для забезпечення сфери
оподаткування, злагодженого та консолідованого результату діяльності
уповноважених суб’єктів публічної адміністрації щодо впорядкування та
створення належних умов для сплати податків, зборів та інших
загальнообов’язкових платежів, яка має на меті досягнення публічного
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інтересу, що дозволить дійсно забезпечити фінансову стабільність
Української держави.
Отже, на теперішній час одним із найбільш важливих та
перспективних

напрямів

модернізації

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні на шляху до європейського
співтовариства є кадрове забезпечення сфери оподаткування. Адже в
умовах

сучасних

докорінних

реформаційних

державотворчих

та

правотворчих процесів в Україні якість та ефективність національного
законодавства, що стосується інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в Україні, ефективність та результативність
функціонування

інституційного

оподаткування

в

оцінюють

результатами

за

Україні

механізму

більшість

забезпечення

платників

співпраці

з

податків

конкретною

сфери
зазвичай

посадовою

особою [125].
Між тим, поряд із кадровим забезпеченням сфери оподаткування,
на

шляху

до

європейського

співтовариства

важливого

значення

набувають й інші аспекти модернізації інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні.

Насамперед, увагу

привертає проблема інформаційної складової інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні. Слід враховувати той
факт, що інформація – це завжди результат, продукт діяльності людини,
якого орієнтовано на створення нових відомостей або зняття відомостей
з інших об’єктів матеріального або духовного світу для об’єднання цих
відомостей у певний продукт і товар, необхідний для суспільства.
Визначальною є теза про те, що для права слід використовувати якісну
теорію інформації, а не кількісну, яка ігнорує зміст інформації [192]. Що
ж стосується поняття «інформаційне забезпечення», то в юридичній
літературі можна знайти чимало думок з приводу тлумачення вказаної
наукової категорії.
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Так,
вказують,

наприклад,

В.М. Годун,

Н.С. Орленко

що інформаційне забезпечення

та

М.А. Сендзюк

– це сукупність форм

документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягу,
розміщення і форм організації інформації, яка циркулює у системі
автоматизованого
інформаційній

оброблення

системі [60].

економічної
Основними

інформації

принципами

чи

в

створення

інформаційного забезпечення, на переконання вчених, є: цілісність;
достовірність; контроль; захист від несанкціонованого доступу; єдність і
гнучкість;
помилок

стандартизація

та

уніфікація;

введення-виведення

інформації.

адаптивність; мінімізація
Видається,

розроблення

інформаційного забезпечення є однією із найважливіших складових
розроблення інформаційної системи, яка повинна забезпечити: єдність і
зберігання інформації, необхідної для розв’язання задач; єдність
інформаційних

масивів

для

всіх

задач

інформаційних

систем;

однократність уведення інформації та її багатоцільове використання;
різні методи доступу до даних; низьку вартість витрат на зберігання та
використання даних, а також на внесення змін [125, с. 272].
З

огляду

характеристик

на

наведені

визначення

інформаційного

Ю.О. Корнєвим [118;

186],

та

на

забезпечення,

можна

виокремити

характеристики інформаційної складової

підставі

аналізу

виокремлених
такі

сутнісні

інституційного механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні:
по-перше,

інформаційна

складова

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування є функціональним комплексом, що
передбачає органічну взаємодію технічних засобів, методів і технологій
роботи з інформацією;
по-друге,

інформаційна

складова

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування – це сукупність інформаційних
ресурсів, засобів, методів і технологій, яка сприяє ефективній реалізації
процесу управління сферою оподаткування;
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по-третє,

інформаційна

забезпечення

сфери

складова

оподаткування

є

інституційного
інструментом,

механізму
що

генерує

інформацію, яка складається з важливих даних та не дає відволікатись
керівникам на зайву та громіздку інформацію;
по-четверте, інформаційна складова інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування – це безперервний процес постійного
забезпечення
зберігання

можливості

та

адміністрації,

збирання,

поширення
яких

пошуку,

інформації

наділено

серед

окремими

групування,
суб’єктів

аналізу,
публічної

повноваженнями

щодо

забезпечення управлінського впливу на сферу оподаткування в Україні;
по-п’яте,

інформаційна

складова

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування є інструментом, що забезпечує
надходження інформації про стан і параметри певних об’єктів механізму
забезпечення сфери оподаткування;
по-шосте,

інформаційна

складова

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування – це управлінська технологія,
оскільки відображає інформацію щодо стану керованого об’єкта і є
основою для прийняття управлінських рішень у сфері оподаткування;
по-сьоме,

інформаційна

складова

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування – специфічний вид професійної
діяльності, оскільки враховує інформаційні потреби різних суб ’єктів;
по-восьме,

інформаційна

складова

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування є складовою системи та процесу
управлінського

впливу

на

сферу

оподаткування,

виражаючи

на

міжсуб’єктивному рівні відносини [118, с. 21; 186, с. 418–421; 304].
Вдало

побудоване

інформаційне

забезпечення,

як

слушно

підкреслює Н.І. Сулік, – це важлива умова функціонування організації,
передумова її необхідної гнучкості, здатності швидко реагувати на зміни
у

зовнішньому

актуальним

і

середовищі [331,
для

інституційного

с. 192].

Вказане

механізму

твердження

забезпечення

є

сфери
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оподаткування в Україні, адже лише той суб’єкт, якого наділено
необхідною сукупністю інформації, наприклад, щодо змін у чинному
законодавстві, змін у програмному забезпеченні, роботі електронного
офісу тощо, може якісно виконувати свої повноваження у сфері
оподаткування у повній мірі.
Таким чином, з метою покращення інформаційної складової
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні
вважаємо за доцільне створити необхідні умови для якісного науково методичного забезпечення інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні, забезпечити доступ суб’єктів публічної
адміністрації,

функціонування

яких

є

змістовним

елементом

інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні,
до чинної нормативно-правової бази, удосконалювати систему обліку
інформацією,

а

також

забезпечити

ефективний

контроль

за

її

використанням, зокрема, доцільністю використання.
Наступним

важливим

напрямом

модернізації

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні в умовах
європейської інтеграції є покращення матеріальної бази та ресурсів,
завдяки

яким

забезпечується

реалізація

завдань,

покладених

законодавством України на суб’єктів публічної адміністрації, котрі є
змістовними елементами інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування.
Г.С. Корнієнко вказує, що матеріально-технічне забезпечення – це
сукупність суспільних відносин, урегульованих нормативними актами
або договорами із забезпечення матеріально-технічними ресурсами,
необхідними для своєчасного та безперебійного проведення циклу робіт
з виробництва, переробки й реалізації продукції, а також для виконання
економічних, соціальних та інших завдань з метою задоволення певних
потреб [36, с. 18; 119, с. 56].
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В.В. Конопльов вважає, що матеріально-технічним забезпеченням
є сукупність суспільних відносин, урегульованих нормами різних
галузей

права

фінансового

(цивільного,

адміністративного,

тощо) щодо забезпечення

господарського,

їх матеріально-технічними

ресурсами, необхідними для своєчасного та безперебійного виконання
відповідними суб’єктами поставлених перед ними завдань [114, с. 267–
268].
На думку Л.О. Болтянської, Л.О. Андрєєвої та О.І. Лисак, цілями
матеріально-технічного

забезпечення

є:

своєчасне

забезпечення

необхідними видами ресурсів необхідної кількості і якості; поліпшення
використання ресурсів підвищення продуктивності праці, фондовіддачі,
скорочення тривалості виробничих циклів, забезпечення ритмічності
процесів,

скорочення

оборотності

оборотних

коштів,

повне

використання вторинних ресурсів, підвищення ефективності інвестицій;
аналіз

організаційно-технічного

рівня

виробництва

і

підготовка

пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності матеріальних
ресурсів, що поставляються або зміну постачальника конкретного виду
ресурсу [42].
У зв’язку зі сказаним, на підставі аналізу положень законодавства
України, синтезувавши стійкі наукові розробки, констатуємо, що
матеріально-технічне

забезпечення

діяльності

суб’єктів

публічної

адміністрації, котрі є змістовними елементами інституційного механізму
забезпечення

сфери

оподаткування,

передбачає

надання

їм

всіх

необхідних матеріальних, фінансових ресурсів для того, щоб воно могло
ефективно виконувати обов’язки, які стоять перед ними. З огляду на
специфіку сфери оподаткування, з метою вдосконалення матеріально технічного забезпечення суб’єктів публічної адміністрації, котрі є
змістовними елементами інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування, пропонуємо: по-перше, забезпечити суб’єктів публічної
адміністрації, котрі є змістовними елементами інституційного механізму
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забезпечення сфери оподаткування, сучасним технічним обладн анням,
що дозволить прискорити процедури, яких спрямовано на забезпечення
сфери

оподаткування;

по-друге,

забезпечити

суб’єктів

публічної

адміністрації, котрі є змістовними елементами інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування, швидкісним Інтернетом; по-третє,
створити якісні он-лайн сервіси.
Важливим

напрямом

модернізації

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні є вдосконалення заходів із
протидії корупції.
Так,

корупція

–

це,

передусім,

соціально-політичне

явище,

головною особливістю якого є використання посадовими особами
законодавчої, виконавчої та судової влади, а також громадських
об’єднань, установ і організацій господарського управління всіх форм
власності свого службового становища для одержання матеріальних
цінностей, послуг чи пільг для себе або третіх осіб [172, с. 44]. У
вказаному аспекті Є.В. Невмержицький слушно наголошує, що корупція
охоплює економіку, політику, культуру, етику, мораль, усю соціальну
сферу, тобто за своєю сутністю – це багатоаспектне соціально-політичне
явище, важливою ознакою якого є обумовлена цими обставинами
поведінка суб’єкта правопорушення [173, с. 362; 336].
На

думку

М.І. Мельника,

корупція

–

це

соціологічно-

кримінологічне поняття. Відзначимо, що у загальному вигляді корупцію
автор визначає як соціальне явище, яке охоплює сукупність корупційних
діянь,

пов’язаних

із

неправомірним

використанням

особами,

уповноваженими на виконання функцій держави, наданої їм влади,
посадових повноважень, відповідних можливостей з метою задоволення
особистих

інтересів

третіх

осіб,

а

також

інших

корупційних

правопорушень, які створюють умови для вчинення корупційних діянь
чи є приховуванням їх або потуранням їм [159; 160].
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Таким чином, корупція – це негативне соціально-економічне та
політичне явище, яке заважає нормальному розвитку суспільства,
перешкоджає належному функціонуванню кожного окремого органу
держави, знижує рівень довіри до нього з боку суспільства тощо. Тому
важливим завданням є протидія вказаному явищу. Видається, у
широкому значенні протидія корупції – це будь-яка діяльність у сфері
соціального управління, яка, не маючи спеціальної мети, сприяє
зменшенню можливостей для

корумпування

суспільних відносин,

зокрема, шляхом забезпечення верховенства права, реалізації інших
принципів права, розвитку демократичного суспільства й утвердження
правової держави. У вузькому значенні протидія корупції – це система
заходів

політичного,

ідеологічного,

правового,

організаційно-управлінського,

соціально-психологічного та

іншого характеру,

що

передбачають цільове спрямування на зменшення обсягів корупції, зміну
характеру корупційних виявів, обмеження взаємовпливу корупції та
інших соціальних явищ і процесів, збільшення ризику для осіб, які
вчиняють корупційні правопорушення, нейтралізацію дії та усунення
факторів корупції, виявлення, припинення та розслідування виявів
корупції, притягнення винних у вчинені корупційних правопорушень
осіб до юридичної відповідальності, поновлення законних прав та
інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційни х
діянь. Протидія корупції є безпосереднім виявом антикорупційної
політики,

яка

визначає

ідеологію

і

стратегію

антикорупційних

заходів [159].
Зазначимо,

що

на

підвищення

ефективності

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні значн ою мірою
вплинула Антикорупційна програма Державної фіскальної служби
України на 2015–2017 рр., якої розроблено на вимоги закону України
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014 –
2017 рр.» та закону України «Про запобігання корупції» [239; 240; 242].
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Показово, що від подібних концептуальних постулатів (оскільки раніше
нічого

аналогічного

в

реорганізованих

державних

інституціях

податкового спрямування ще не було), Антикорупційну програму
Державної фіскальної служби України відрізняє те, що цей документ
обґрунтовано та виважено спрямовано на виконання ряду завдань,
основними серед яких є поліпшення ефективності діяльності органів та
підрозділів Державної фіскальної служби України щодо запобігання та
протидії

корупції,

у

межах

її

компетенції,

а

також

посилення

управлінського нагляду та внутрішньовідомчого контролю за належним
виконанням органами та підрозділами Державної фіскальної служби
України антикорупційних заходів [242]. При цьому, Антикорупційна
програма Державної фіскальної служби України визначає вичерпний та
цілком реалістичний до виконання перелік правових, організаційно управлінських заходів щодо запобігання та протидії корупції в органах
та підрозділах Державної фіскальної служби України, до яких додається
ще й взаємодія з правоохоронними органами, зв’язки з громадськістю,
кадрове,

матеріально-технічне,

фінансове,

наукове,

інформаційне

забезпечення заходів щодо запобігання та протидії корупції в органах та
підрозділах Державної фіскальної служби України, а також міжнародне
співробітництво із цих питань.
Відповідно до завдань, визначених в Антикорупційній програмі
Державної

фіскальної

служби

України,

керівництво

Державної

фіскальної служби України динамічно та вельми жваво активізувало
роботу,

спрямовану

правопорушень,

інших

на

системне

правопорушень,

упередження
пов’язаних

корупційних
із

корупцією,

забезпечення безпеки в органах та підрозділах Державної фіскальної
служби України, а також захист працівників органів Державної
фіскальної служби України від протиправних посягань, пов’язаних із
виконанням ними службових обов’язків [264].
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У межах нашого дослідження варто зазначити, що головними
причинами, які спричиняють виникнення явища корупції у сфері
оподаткування, є: 1) низький рівень заробітної плати та грошового
утримання працівників[193; 300]; 2) відсутність належного соціальноправового

захисту;

3) низька

оперативна

обізнаність

підрозділів

внутрішньої безпеки та інших служб про діяльність і поведінку
працівників контролюючих органів у податковій сфері; 4) неналежна
перевірка та реагування на наявну негативну інформацію стосовно
працівників контролюючих органів
персоналом

та

їх

взаємодія

з боку підрозділів роботи з

з

безпосередніми

керівниками

територіальних підрозділів на місцях; недостатній рівень організаційно практичних

заходів,

комплектування,

спрямованих

виховання,

на

професійну

належне
підготовку

проведення
та

навчання

персоналу; 5) невчасне та формальне проведення атестацій і спеціальних
перевірок

персоналу;

6) низький

рівень

профілактичної

роботи,

неналежне виконання вимог наказів і вказівок керівництва із питань
роботи з персоналом та зміцнення дисципліни і законності в діяльності
контролюючих
керівництва

органів;

7) відсутність

відповідних

структурних

дієвого

контролю

підрозділів

за

з

боку

поведінкою

підлеглих, виконання ними службових обов’язків у робочий час; 8) до
порушників не завжди застосовуються принципові заходи реагування,
наявні

суттєві

прорахунки

в

організації

контролю

усуваються

повільно [193; 300].
Визначаючи

напрями

модернізації

інституційного

механізму

забезпечення сфери оподаткування в Україні, варто зауважити, що
фахівці вже неодноразово порушували питання вдосконалення заходів із
протидії корупції у сфері оподаткування. Тому спираючись на аналіз
наукових поглядів учених і норм чинного законодавства України,
вважаємо, що найбільш пріоритетними шляхами вдосконалення заходів з
протидії корупції у сфері оподаткування є: покращення фінансового та
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матеріально-технічного забезпечення; активне залучення громадськості
до

здійснення

контрольно-наглядової

діяльності;

здійснення

міжнародного співробітництва, обмін досвідом та інформацією з
міжнародними організаціями та установами, обмін практичним досвідом
реалізації заходів із протидії корупції тощо; активна взаємодія та
проведення

активної

роз’яснювальної

роботи

як

серед

суб’єктів

публічної адміністрації, які є елементами інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні, так і громадян [125,
с. 277–278].
Ще

одним

важливим

напрямом

модернізації

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні в умовах
європейської інтеграції є активізація роботи контролюючих органів у
сфері оподаткування у напрямку формування у вітчизняних платників
податків

податкової

свідомості

та

податкової

культури,

що

передбачатимуть добровільну сплату податків та інших обов’язкових
платежів, сприяння підвищенню законослухняності платників податків,
зміцненню

добровільного

дотримання

податкових

законів,

максимального задоволення інтересів платників податків та зменшення
адміністративного навантаження на них, забезпечення більш ефективної
роботи за рахунок вдосконалення податкової системи.
Видається, в умовах становлення України як сильної, могутньої,
демократичної держави, утвердження її як впливової європейської
держави, розвитку громадянського суспільства та реалізації принципів
демократичного

(доброго,

належного)

врядування,

відносини між

податківцями та платниками податків повинні бути коректними та мати
двосторонній характер, як це поширено в усьому світі. Така діяльність
повинна ґрунтуватися на усвідомленні докорінної зміни філософії
спілкування.
Як

вже

було

означено,

суб’єкти

публічної

адміністрації,

функціонування яких є змістовним елементом інституційного механізму
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забезпечення сфери оподаткування, є носіями владних повноважень
щодо

здійснення

виконавчо-розпорядчої

діяльності

та

надання

адміністративних послуг під час адміністрування податків, зборів та
інших обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, а
також до публічних цільових фондів. І в цьому аспекті необхідно
відмітити, що діяльність з надання адміністративних послуг під час
адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів до
державного та місцевих бюджетів, а також до публічних цільових фондів
регулюється адміністративним правом, яке виступає обов’язковим
інструментом здійснення виконавчої влади.
Вбачається,

метою

адміністративно-правового

регулювання

повинно стати встановлення та регламентація таких взаємовідносин,
якими кожній людині повинно бути гарантовано реальне додержання і
охорона у сфері виконавчої влади належних їй прав і свобод, а також
ефективний захист цих прав у разі їх порушення [352, с. 3]. Такий
процес буде сприяти стабільності у забезпеченні надходжень до
державного бюджету, підвищенню добровільності сплати податків та
зменшенню ухилень від податкових зобов’язань [427, с. 151].
Слід звернути увагу на те, що відповідно до положень ст. 19 1
Податкового кодексу України, контролюючі органи, визначені пп. 41.1.1
п. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу України, виконують такі функції,
крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій
ст. 19 -3 Податкового кодексу України: 1) здійснюють адміністрування
податків, зборів, платежів, у тому числі проводять відповідно до
законодавства перевірки та звірки платників податків; 2) контролюють
своєчасність подання платниками податків та платниками єдиног о
внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та
інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів,
платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати
податків,

зборів,

платежів;

3) надають

адміністративні

послуги

342

платникам податків, зборів, платежів; 4) здійснюють контроль за
додержанням виконавчими органами сільських, селищних рад та рад
об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та
перспективним
прийняття

та

планом
обліку

формування
податків

і

територій

зборів

від

громад,

платників

порядку
податків,

своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум до бюджету;
5) здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування
податку на додану вартість; 6) реєструють та ведуть облік платників
податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів,
пов’язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників
податків; 7) забезпечують достовірність та повноту обліку платників
податків та платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та
об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням; 8) забезпечують перегляд рішень
контролюючих органів нижчого рівня у встановленому законодавством
порядку тощо. Контролюючі ж органи, яких визначено пп. 41.1.2 п. 41.1
ст. 41

Податкового

кодексу

України,

виконують

такі

функції:

1) організовують та здійснюють ведення обліку і адміністрування мита,
акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які
відповідно

до

податкового,

митного

та

іншого

законодавства

справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну
територію України або територію вільної митної зони або вивезенням
(пересиланням) товарів з митної території України або території вільної
митної зони, забезпечують контроль за своєчасністю, достовірністю,
повнотою їх нарахування та сплати у повному обсязі платниками
податків до відповідного бюджету під час переміщення товарів через
митний кордон України та після завершення операцій з митного
контролю та митного оформлення; 2) формують та ведуть Єдиний
державний реєстр авторизованих економічних операторів; 3) здійснюють
інші функції, визначені законом [209].
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Відмітимо, що контролюючі органи, яких визначено пп. 41.1.1
п. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу України, з-поміж інших функцій,
надають адміністративні послуги платникам податків, зборів, платежів. І
в цьому аспекті можна констатувати, що Концепція розвитку системи
надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, складовою
яких є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, його територіальні органи),
визначає адміністративну послугу як «результат здійснення владних
повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно до закону
забезпечує

юридичне

оформлення

умов

реалізації

фізичними

та

юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою
(видача

дозволів

(ліцензій),

сертифікатів,

посвідчень,

проведення

реєстрації тощо)» [116].
У той же час, у проекті Адміністративно-процедурного кодексу
України адміністративну послугу визначено як передбачену законом
діяльність адміністративних органів, яка здійснюється за заявою особи,
щодо юридичного оформлення умов реалізації її прав, свобод та
законних інтересів (видача дозволів (ліцензій), реєстрація тощо) [16].
З огляду на проведений аналіз, можна зробити висновок, що
адміністративна
індивідуальній

послуга

здійснюється

адміністративній

справі

у
і

процесі

провадження

завершується

дією,

в
що

прирівнюється до індивідуального адміністративного акта [201], який за
визначенням

проекту

Адміністративно-процедурного

кодексу,

розглядається як рішення адміністративного органу, яким завершується
вирішення індивідуальної адміністративної справи.
Важливо наголосити,

що для того, щоб

успішно керувати

організацією і забезпечувати її функціонування, необхідно спрямовувати
та контролювати її діяльність систематично і відкрито. Успіху можна
досягти завдяки впровадженню та актуалізуванню певної системи
управління,

розробленої

для

постійного

поліпшення

показників
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діяльності, з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін. При цьому,
для поліпшення показників діяльності найвище керівництво повинно
використовувати принципи, яких вже розроблено та запропоновано у
державному стандарті «ДСТУ ISO9000–2001. Системи управління
якістю. Основні положення та словник». Серед них: 1) орієнтація на
замовника – організації залежать від своїх замовників і тому повинні
розуміти поточні та майбутні потреби замовників, виконувати їхні
вимоги і прагнути до перевищення їхніх очік увань; 2) лідерство –
керівники встановлюють єдність мети та напрямів діяльності організації,
їм слід створювати та підтримувати таке внутрішнє середовище, в якому
працівники можуть бути повністю залучені до виконання завдань, що
стоять перед організацією; 3) залучення працівників – працівники на
всіх рівнях становлять основу організації, і їхнє повне залучення дає
змогу

використовувати

їхні

здібності

на

користь

організації;

4) процесний підхід – бажаного результату досягають ефективніше,
якщо діяльністю та пов’язаними з нею ресурсами управляють як
процесом; 5) системний підхід до управління

– ідентифікування,

розуміння та управління взаємопов’язаними процесами як системою
сприяє організації у результативнішому та ефективнішому досягненні її
цілей; 6) постійне

поліпшення

– постійне

поліпшення діяльності

організації в цілому слід вважати незмінною метою організації;
7) прийняття рішень на підставі фактів – ефективні рішення приймають
на підставі аналізування даних та інформації; 8) взаємовигідні стосунки
з постачальниками – організація та її постачальники є взаємозалежними,
і

взаємовигідні

стосунки

підвищують

спроможність

обох

сторін

створювати цінності [82].
Таким чином, використання перерахованих принципів забезпечує
поліпшення показників діяльності. Між тим, вбачається, на теперішній
час необхідно звернути увагу на якість адміністративних послуг, які
надаються у сфері оподаткування [365; 371].
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Зазначимо, що на теперішній час в науковій літературі існує велика
кількість визначень поняття «якість». Вказана категорія є філософською
категорією. При цьому, зміст поняття «якість» розкривається, виходячи
із

загальних

історичному

тенденцій
етапі.

розвитку

Разом

із

науки
тим,

управління
видається,

на

певному

зважаючи

на

багатоплановість вказаного поняття, для його забезпечення необхідні
теоретичні знання різних галузей, досвід багатьох фахівців та вміле
використання творчого потенціалу [427, с. 153].
Так, наприклад, у державному стандарті «ДСТУ ISO9000–2001.
Системи управління якістю. Основні положення та словник» понят тя
«якість» трактується як ступінь, щодо якого сукупність власних
характеристик

задовольняє

вимоги [82].

О.О. Крикун

вказує,

що

управління якістю послуг – це такий порядок управління в умовах
ринку,

який

спрямованою

відрізняється
на

скоординованою

забезпечення

якості

діяльністю,

послуг,

що

повністю

задовольняє

замовника [124, с. 383].
В.Б. Дзюндзюк, розглядаючи якість надання адміністративних
послуг місцевими органами державної виконавчої влади, вказує, що
суцільно-якісне управління – це істотні зміни ставлення, переконань і
поведінки, що формують культуру будь-якої організації; відхід від
традиційної ієрархічної організації, де верхівка керує, а низи працюють.
У цьому випадку культура якості переходить від зосередження уваги на
навчанні до практичного її застосування на усіх рівнях ієрархічної
структури [74, с. 145]. Для запровадження в практичну діяльність
суцільно-якісного управління необхідна довгострокова орієнтація з боку
управлінської команди всієї організації. Керівництво повинно включити
підвищення якості послуг у стратегію та політику організації [427,
с. 154].
Відзначимо, що Центр політико-правових реформ, аналізуючи
напрями досліджень, які проводяться у галузі адміністративного права,
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констатує, що, серед іншого, особливої уваги на сучасному етапі
заслуговують

теоретичні

розробки

проблематики

надання

адміністративних послуг. Вказане сприяло активізації досліджень, яких
присвячено якості адміністративних послуг.
На думку І.Б. Коліушка, надзвичайно важливо звернути увагу на
якість надання адміністративних (управлінських) послуг. З цією метою в
законодавстві повинно бути чітко прописано вимоги провадження справ
з надання послуг: 1) строк надання послуги повинен бути обґрунтованим
та найкоротшим; 2) науково визначена мінімальна кількість відвідувань;
3) діяльність повинно бути спрямовано на отримання конкретного
результату; 4) запровадження принципу «єдиного вікна»; 5) узгодження
діяльності кількох уповноважених органів на законодавчому рівні для
провадження справи з надання комплексу послуг; 6) інформаційне
забезпечення процесу надання управлінських послуг (інформування
громадян, використання сучасних технологій, обґрунтований перелік
документів і час на їх підготовку); 7) прийняття управлінського рішення
у визначений законом термін і доведення рішення до заявника;
8)можливість оскарження дії або бездіяльності посадової особи або
уповноваженого органу; 9) можливість оскарження прийнятого рішення
у судовому порядку; 10) диференціація послуг на безкоштовні та
оплатні; 11) науково-обґрунтована оплата послуг; 12) встановлення
відповідальності за порушення порядку надання послуг; 13) створення
«універсамів послуг» або «установ для громадян» [9, с. 30–34].
Погоджуємося

з

висунутими

умовами,

та

узагальнюючи

попередньо зроблені висновки та здобутки І.В. Яська, вважаємо, що для
поліпшення якості адміністративних послуг у сфері оподаткування
необхідно враховувати їх результативність, зручність, оперативність;
рівність та справедливість в обслуговуванні; відкритість і простоту
отримання; доступну вартість оплати або умови безоплатності [427,
с. 155].
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Не можна не згадати і той факт, що вченими пропонуються
декілька груп чинників якості, зокрема: стратегія організації, проектно конструкторські роботи, обладнання, персонал, матеріально -технічне
забезпечення [187, с. 380–382]. При цьому, видається, в окрему групу
необхідно виділити правові чинники забезпечення якості надання
адміністративних

(управлінських)

послуг,

до

яких буде

входити

законодавче та відомче регулювання якістю адміністративних послуг,
що надаються у сфері оподаткування [158, с. 200–201].
Враховуючи вказане, можемо стверджувати, що програма із
забезпечення якості послуг, що надаються у сфері оподаткування,
повинна розроблятися в такій послідовності: 1) проведення аналізу
ситуації та визначення бажаних характеристик щодо якості послуг;
2) встановлення стандартів якості послуг та їх нормативне закріплення;
3) розробка

та

нормативне

забезпечення

впровадження

програми

перевірки якості послуг; 4) створення ефективної системи мотивації з
метою формування професійних навичок; 5) забезпечення системи
управління якістю необхідною документацією щодо процедури надання
адміністративних послуг.
У контексті підвищення якості надання адміністративних послуг у
сфері оподаткування становить інтерес і питання про інформаційне
забезпечення: створення переліку послуг, умов надання, технології та
процедури надання послуг. Беззаперечно, успішне виконання завдання
щодо широкомасштабної та ефективної «цифровізації» українського
суспільства як важливого чинника розвитку демократії та під вищення
якості життя громадян України є досить тривалим та кропітким
процесом [277;

280].

Разом

із

тим,

ключовим

фактором

якості

«цифровізації» українського суспільства є напрацювання теоретично
обґрунтованої

та

нормативно збалансованої

концепції

публічного

адміністрування у сфері цифрової трансформації. Однак, на жаль,
проблематика

публічного

адміністрування

у

сфері

цифрової
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трансформації на теперішній час не знайшла свого комплексного
вирішення у доктринальних джерелах. Однак хоча

інформаційне

адміністрування досі перебуває на стадії становлення, інформація
розглядається як ще один ресурс, у зв’язку із чим виникає необхідність
ефективно управляти нею. І в цьому аспекті чималого значення набуває
управління інформаційних систем та можливість їх автоматизації [20;
37; 104; 220]. При цьому, вбачається, одним із найважливіших завдань
модернізації сфери оподаткування в Україні має бути подальше
вдосконалення

інформаційного

та

технічного

забезпечення,

впровадження нових інформаційно-телекомунікаційних технологій та
розвиток

електронних

послуг [274;

275;

276;

321;

324].

Адже

автоматизація більшості рутинних процедур в результаті забезпечить
перерозподіл пріоритетів у бік виконання аналітичних і контрольних
функцій, що дозволить посилити контроль за дотриманням подат кового
законодавства, своєчасно виявляти ризики здійснення податкових
правопорушень, спростити взаємодію з платниками податків і, в
результаті, підняти ефективність податкового адміністрування на якісно
новий рівень, значно зміцнити податкову безпеку країни.
Невід’ємною частиною адміністрування податків, зборів та інших
обов’язкових платежів є податковий контроль, який теж потребує
модернізації та оновлення методів та форм. Так, Ю.М. Васюк серед
напрямів вдосконалення податкового контролю виділяє: модерніза цію
податкової

адміністрації

відповідно

до

проведення

податкової

реформи

і

адміністрування;

удосконалення

Європейських

стандартів;

реформи

податкового

ІТ-державного

управління

із

запровадженням сучасних технологій, у тому числі комунікаційних;
розвиток професійного рівня кадрів шляхом навчання, формування
відповідальності й ефективного управління; удосконалення системи
зборів і перевірки державних прибутків з метою зниження рівня
ухиляння

від

сплати

податків;

забезпечення

високого

рівня
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обслуговування для громадян; створення громадських адміністрацій, які
можуть зробити суттєвий внесок в економічну стабільність і якість рівня
життя;

встановлення

клієнторієнтовного

підходу

в

діяльність

податкових адміністрацій з високим рівнем добровільного дотримання
податкового законодавства [49].
Ф.П. Ткачик для ефективного адміністрування податків, зборів та
інших обов’язкових платежів та здійснення податкового контролю
визначає

необхідність

проведення

низки

заходів:

зменшення

податкового тиску на платників і при цьому пошук шляхів розширення
бази оподаткування; зниження ставок податкових платежів (у тому
числі, тимчасово чи в структурі механізмів «податкової амністії» або
«інвестиційного податкового кредиту»), що може привести до детінізації
підприємницької

діяльності

в

Україні;

удосконалення

системи

кабінетного аудиту як методу визначення напрямів та перспектив
проведення

контрольно-перевірочної

роботи,

які

б

дозволяли

оперативно реагувати на порушення податкового законодавства та
ефективно їх відпрацьовувати; оптимізація

використання часу на

оформлення матеріалів у результаті здійснених перевірок, спрощення
процедури їх оформлення; покращення якості обслуговування та
проведення

консультаційної

і

масово-роз’яснювальної

роботи

з

платниками податків тощо [349, с. 136].
І.В. Солошкіна визначає такі напрями вдосконалення та наукової
організації

податкового

контролю:

привести

органи

податкового

контролю України до європейських стандартів; дотримання Базельских
принципів та запровадження існування єдиного інформаційного центру;
реформування податкової системи [322].
Відзначимо, що проблемам реформування податкової системи,
формування

ефективної

В.П. Вишневського [53],

податкової

політики

В.М. Геєця [19],

присвячено

роботи

Ю.В. Іванова [97],

І.О. Луніної [149], Л.Л. Тарангул [334], Л.М. Шаблистої [379] та ін.
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Водночас, трансформація економічних процесів, використання нових
підходів в оподаткуванні, стрімкий розвиток новітніх технологій та
комунікацій вимагає відповідного відображення їх у процедурах
податкового адміністрування. Крім того, видається, без удосконалення
адміністрування

податків

не

можна

повною

мірою

реалізувати

запропоновані Податковим кодексом податкові новації [211; 221].
Не

можна

не

відзначити

вклад

у

дослідження

питання

вдосконалення технологій адміністрування податків в Україні, якого
зроблено В.І. Коротун. Так, модернізацію податкової системи автор
вбачає через реалізацію таких напрямів: 1) покращання умов ведення
підприємницької діяльності в Україні та, відповідно, підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної економіки; 2) скорочення рівня
адміністративного

навантаження

на

платників

податків

завдяки

подальшому впровадженню та удосконаленню податкових технологій та
процедур; 3) підвищення рівня інформаційного забезпечення технологій
податкового

адміністрування

при

одночасному

посиленні

застосовуваних заходів захисту податкової інформації; 4) забезпечення
функціонування єдиної інформаційної системи, що акумулюватиме всю
інформацію, пов’язану з адмініструванням податків; 5) зростання ролі
моніторингу податкової звітності внаслідок порівняння даних такої
звітності з даними, які отримано із зовнішніх джерел у порядку,
передбаченому законодавством; 6) підвищення рівня взаємодії органів
державної податкової та митної служб з відповідними закордонними
фіскальними органами щодо отримання інформації для виокремлення
загальних схем та конкретних фактів ухилення від сплати податків [120].
Зазначимо також, що на думку І.В. Яська, з-поміж основних
проблем

податкового

адміністрування

в

Україні

слід

виділити:

1) недосконалість податкового законодавства при здійсненні основних
форм податкового контролю; 2) дисбаланс інтересів податкових органів
і платників податків. При цьому автор вказує, що податкова культура в
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Україні завжди була і залишається на низькому рівні, вона складається з
поєднання таких чинників як: менталітет платників податків; економічна
неграмотність платників податків; слабка готовність платників податків
до взаємодії з податковими органами, недовіра платників податків до
податкових органів [427, с. 158–159].
Дехто з авторів зазначають, що межі системи адміністрування
податків мають бути розширеними із суто фіскальної і контролюючої
діяльності до конструктивно-діалогової [128]. Для цього пропонується
застосовувати такі заходи: спрямування системи адміністрування на
відкритість та прозорість, розробка механізмів і методик боротьби зі
зловживаннями і суб’єктивізмом з боку службових осіб, автоматизація
процесів адміністрування податків; управління персоналом, підвищення
його

кваліфікаційного

рівня;

матеріально-технічне

та

фінансове

забезпечення; зовнішня консультаційна діяльність тощо [130].
Зробивши

акцент

на

запобіганні

конфліктів,

О. Гречишкіна

наводить такі шляхи запобігання податкового конфлікту і спору:
вдосконалення податкового законодавства; введення етичних кодексів ,
що містять певні моральні норми і правила до службовців, створення
умов

для

контролю

діяльності

з

боку

суспільства;

податкові

консультації, які відіграють важливу роль у запобіганні податкового
конфлікту і спору [65].
Видається,
забезпечення

системний

сфери

аналіз

оподаткування

інституційного
в

Україні

механізму

дозволяє

глибше

проникнути в сутність численних зв’язків і по вертикалі, і по
горизонталі, а також відкриває значні можливості для подальшого
удосконалення його системи і структури на основі досяг нень сучасної
науки. Неабиякого значення в цьому процесі набуває можливість
використання доробків зарубіжних і вітчизняних науковців. Разом із
тим, подальше удосконалення системи і структури інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні повинно
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відбуватися із урахуванням факторів зовнішнього оточення, ефективної
реакції та пристосування до них, а також адекватним реагуванням на
трансформацію соціально-економічних відносин.
Вбачається, основними принципами подальшої трансформації
інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні
мають

бути:

мінімізація

втручання

держави

в

життєдіяльність

суспільства; суспільний контроль прийняття управлінських рішень;
підзвітність суб’єктів публічної адміністрації, котрі є змістовними
елементами

інституційного

механізму

забезпечення

сфери

оподаткування, громадянському суспільству, що, у свою чергу, посилить
прозорість функціонування

інституційного механізму забезпечення

сфери оподаткування в Україні; повна прозорість основних заходів
проведення

реформи

та

громадська

поінформованість.

Однак

спираючись на проведені дослідження та виділені передумови, варто
наголосити,

що

модернізація

окремих

складових

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, без належної
трансформації
вирішить

всіх

реформування

податкової

системи

нагальних

проблем.

інституційного

та
А

системи
тому

механізму

оподаткування
тільки

за

забезпечення

не

рахунок
сфери

оподаткування в Україні в цілому можна не тільки реалізувати
задекларовані в Податковому кодексі України принципи простоти,
системності та прозорості, а й закласти продуктивні основи модернізації
сфери оподаткування [6].
Таким чином, аналіз досліджень показав, що на сучасному етапі
відбувається переосмислення ролі держави у відносинах між владою та
громадянами. При цьому, для проведення ефективної податкової
політики

в

Україні

необхідно

мати

систему

податкового

адміністрування, механізм якого надійно забезпечував би стабільні
податкові надходження до бюджетів усіх рівнів. Натомість, у період
інтеграції України в міжнародний простір, укладення міжнародних
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договорів

і

угод,

виникла

необхідність

радикальної

перебудови

податкових відносин шляхом проведення податкової реформи, якої
спрямовано
забезпечення

на

створення

сфери

ефективного

оподаткування

в

інституційного
Україні.

Адже

механізму
діючий

інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування має низку
недоліків, які визначають його низьку ефективність, що, у свою чергу,
породжує проблеми у сфері оподаткування. Видається, в Україні
необхідно створити такий інституційний механізм забезпечення сфери
оподаткування, який сприятиме забезпеченню фінансової стабільності
держави, що є одним із першочергових завдань на сучасному етапі і на
середньострокову перспективу [415].
Переконані, що робота законодавця в окреслених напрямах
дозволить якісно покращити та модернізувати інституційний механізм
забезпечення сфери оподаткування в Україні, а також наблизити сферу
оподаткування до тих вимог і стандартів, які висувають до української
держави європейською та світовою спільнотою.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено розв’язання актуальної наукової проблеми,
яка полягає у розробленні теоретичних основ і практичних рекомендацій
та в обґрунтуванні основних напрямів покращення інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. Отримані
висновки, пропозиції та рекомендації щодо наукового й прикладного
використання отриманих результатів вирішення наукової проблеми
підтверджують актуальність теми. Основні ідеї дослідження такі:
1. Здійснено
стосуються

науковий

аналіз

інституційного

доктринальних

механізму

положень,

забезпечення

які

сфери

оподаткування в Україні в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних
процесів. Акцентовано увагу на відсутності комплексних наукових
робіт,

присвячених

безпосередньо

проблематиці

інституційного

механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. Разом із тим, по
відношенню до предмета дослідження
предметно-тематичним

критерієм,

загальнотеоретичного

та

виділено групи

зокрема:

наукові

різногалузевого

праць за

дослідження

характеру;

наукові

дослідження окремих аспектів інституційного механізму забезпечення
сфери оподаткування в Україні, які проводилися до моменту прийняття
Податкового кодексу України; наукові праці, в яких розкрито окремі
аспекти інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в
Україні, яких репрезентовано у контексті норм Податкового кодексу
України та прийнятих на його виконання нормативних актів.
2. Сфера

оподаткування

охоплює

увесь

відносин, яких врегульовано нормами права

спектр

суспільних

та, які виникають,

змінюються та припиняються під час наявності правового зв’язку, що
виникає між платниками податків та владним суб’єктом у вигляді
податкового

органу

чи

між

податковим

органом

та

його

територіальними підрозділами в сфері фінансової діяльності д ержави з
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приводу сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до
державного і місцевих бюджетів, а також до публічних цільових фондів,
і які мають публічний владно-майновий характер.
3. Встановлено,
функціонування
механізму

якого

забезпечення

що

суб’єкт

публічної

адміністрації,

є

змістовним

елементом

інституційного

сфери

оподаткування,

є

носієм

владних

повноважень щодо здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності та
надання адміністративних послуг під час адміністрування податків,
зборів та інших обов’язкових платежів до державного та місцевих
бюджетів, а також до публічних цільових фондів.
4. Визначено,

що

правова

основа

функціонування

суб’єктів

публічної адміністрації, яких наділено владними повноваженнями у
сфері оподаткування, складається з сукупності правових норм, якими:
а) регламентовано

статус

суб’єктів

публічної

адміністрації;

б) закріплено компетенцію уповноважених суб’єктів у податкових
правовідносинах; в) визначено умови притягнення до відповідальності
суб’єктів публічної адміністрації.
5. Обґрунтовано часткову декларативність набуття повноважень
Державною податковою службою України та Державною митною
службою України від Державної фіскальної служби України, що
опосередковано

відсутністю

можливості

припинення

діяльності

останньої до завершення утворення центрального органу виконавчої
влади, на який покладатиметься обов’язок із забезпечення запобігання,
виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних
правопорушень у сфері оподаткування.
6. Виокремлено

та

проаналізовано

форми

участі

інститутів

громадянського суспільства у забезпеченні сфери оподаткування, а саме:
1) проведення консультацій з громадськістю; 2) утворення громадських
рад при Державній податковій службі України та Державній митній
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службі України і забезпечення їх функціонування; 3) проведення
громадської експертизи; 4) розгляд звернень громадян.
7. Обґрунтовано, що правовий статус Президента України має
подвійний характер: 1) для галузі податкового права конституційні
повноваження Президента України щодо гарантування державного
суверенітету,

територіальної

цілісності

України,

дотримання

Конституції, прав і свобод людини та громадянина є вихідними
положеннями, які мають розвиватися наукою податкового права;
2) повноваження

Глави

держави

залежно

від

функціонального

призначення доцільно класифікувати на: повноваження щодо контролю;
повноваження щодо організації органів виконавчої влади; повноваження
щодо керівництва; повноваження щодо встановлення окремих станів;
інші повноваження.
8. Встановлено, що на теперішній час місцеве самоврядування
визнається не лише правом, але й спроможністю жителів громад в межах
Конституції України та законів України самостійно вирішувати питання
місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо,
так і через органи місцевого самоврядування. Разом із тим, органи
місцевого

самоврядування

віднесено

до

суб’єктів

публічної

адміністрації, яких наділено повноваженнями у сфері оподаткування, а
їх функціонування є змістовним елементом інституційного механізму
забезпечення
розгалуженої

сфери

оподаткування

системи

органів

в

Україні.

місцевого

Однак

наявність

самоврядування

та

недосконалість правової основи функціонування органів місцевого
самоврядування як змістовного елементу інституційного механізму
забезпечення сфери оподаткування в Україні опосередковує не тільки
потребу в систематизації їх повноважень у вказаній сфері, а й потребу
теоретичного обґрунтування

особливостей

функціонування

органів

місцевого самоврядування як змістовного елементу інституційного
механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні.
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9. Визначено, що відповідно до положень ч. 2 ст. 92 Конституції
України, система оподаткування, податки і збори встановлюються
виключно законами України. Вказаний принцип містить у собі два
аспекти:

а) встановлення

податків

повинно

здійснюватися

компетентними органами державної влади; б) встановлення податків
повинно здійснюватися тільки у встановленій формі – законами. А тому
треба чітко розмежовувати поняття «закріплення», «встановлення» та
«введення» податків чи зборів. Якщо стосовно загальнодержавни х
податків та зборів реалізуються вони всі, то відносно місцевих податків
та зборів і «закріплення», і «встановлення» є компетенцією Верховної
Ради України, тоді як компетенцією сільських, селищних, міських рад та
рад об’єднаних територіальних громад є їх введення.
10. Доведено, що у контексті адаптації вітчизняного законодавства
до

стандартів

регулювання

Європейського
діяльності

Союзу

місцевих

удосконалення

державних

правового

адміністрацій

як

змістовного елемента інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні передбачає необхідність внесення сутнісних
змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у тому
числі, шляхом чіткого розподілення та структурування повноважень і
завдань місцевих державних адміністрацій у межах ключови х напрямів:
1) координація діяльності та 2) забезпечення законності в діяльності
органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
11. Акцентовано увагу на тому, що основними принципами
подальшої трансформації інституційного механізму забезпечення сфери
оподаткування в Україні мають бути: мінімізація втручання держави в
життєдіяльність

суспільства;

суспільний

контроль

прийняття

управлінських рішень; підзвітність суб’єктів публічної адміністрації,
котрі є змістовними елементами інституційного механізму забезпе чення
сфери оподаткування, громадянському суспільству, що, у свою чергу,
посилить

прозорість

функціонування

інституційного

механізму
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забезпечення сфери оподаткування в Україні; повна прозорість основних
заходів проведення реформи та громадська поінформованість.
12. Запропоновано для усунення виявлених змістових і технічних
недоліків нормативного регулювання сфери оподаткування:
1) додати до ч. 4 Положення про Державну податкову службу
повноваження щодо врахування думки громадськості при проведенні
державної податкової політики та ухваленні управлінських рішень;
2) прийняти нормативно-правовий акт в податковій сфері, яким
було б

регламентовано

взаємодію

Державної податкової служби

України, Державної митної служби України та Бюро економічної
безпеки, як правонаступників Державної фіскальної служби України,
зокрема, в частині спільних повноважень у сфері оподаткування;
3) внести зміни до Положень про Державну податкову службу та
Державну митну службу в частині запровадження обов’язку врахування
пропозицій інститутів громадянського суспільства;
4) внести

зміни

до

Порядку

проведення

консультацій

з

громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в
частині

встановлення

вимог

до

представників

громадянського

суспільства (вимоги щодо освіти, віку, трудового стажу) з метою
підвищення рівня пропозицій, що надаються;
5) прийняти положення про Громадську раду при Державній
податковій службі України та Державній митній службі України;
6) внести зміни до Закону України «Про звернення громадян»
шляхом його доповнення та викладення положень ст. 1 такого змісту:
«Стаття 1. Звернення громадян та юридичних осіб
Громадяни України та уповноважені представники юридичних осіб
мають право звернутися до органів державної влади, місцевого
самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових
осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями,
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скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності,
заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних,
політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх
порушення».
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