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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Державна фіскальна служба України (далі – ДФС 

України) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує різноманітні 

функції у сфері державної податкової політики, державної митної політики; 

державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а 

також законодавства з питань сплати єдиного внеску. 

Ефективне виконання покладених на ДФС України завдань неможливе без 

створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 

охорони, захисту інформації, інформаційної взаємодії з різноманітними 

державними та недержавними інституціями, окремими особами. 

Динамічний та поступальний розвиток інформаційної сфери, стрімке 

формування інформаційного суспільства в Україні, входження до глобального 

інформаційного простору сприяє необхідності виокремлення та 

переосмислення місця і ролі інформаційної функції як самостійного 

інтегративного напряму діяльності ДФС України з-поміж інших функцій цієї 

інституції. Адже від її ефективної реалізації залежить результативність 

виконання інших функцій та завдань, покладених на фіскальні органи. 

Однак здебільшого інформаційний аспект діяльності ДФС України не 

знаходить адекватного комплексного розгляду серед вітчизняних науковців, 

увага яких зосереджена на визначенні окремих напрямів інформаційної функції 

ДФС України фрагментарно, зокрема на: забезпеченні інформаційної безпеки 

фіскальних органів, охороні податкової таємниці, забезпеченні доступу до 

публічної податкової інформації тощо. 

Зважаючи на міждисциплінарність предмета дослідження, при написанні 

дисертації автор широко використовував праці вітчизняних і зарубіжних 

фахівців інформаційного права, адміністративного права, податкового права, 

теорії держави та права, конституційного права, цивільного права, зокрема: 

С. С. Алексєєва, І. В. Арістової, В. Ю. Баскакова, М. В. Гуцалюка, 

М. І. Дімчогло, І. В. Діордіци, В. А. Залізняка, О. Ф. Збінського, 

О. П. Климентьєва, Л. П. Коваленко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 

А. Т. Комзюка, Б. А. Кормича, М. П. Кучерявенка, О. В. Кушнір, В. А. Ліпкана, 

О. В. Логінова, Ю. Є. Максименко, О. А. Мандзюка, А. І. Марущака, 

П. Є. Матвієнко, В. Я. Політила, Л. І. Рудник, О. В. Стоєцького, 

К. Г. Татарникової, Л. С. Харченко, В. С. Цимбалюка, К. П. Череповського, 

М. Я. Швеця, Т. А. Шевцової, О. В. Шепети та ін. 

Основою для поглибленого дослідження інформаційної функції ДФС 

України стали праці О. П. Климентьєва, присвячені теоретико-правовим 

засадам інформаційної функції Української держави, О. А. Мандзюка – щодо 

правового режиму податкової інформації в Україні, а також Є. Ф. Збінського – 

про правовий режим податкової таємниці в Україні. 
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Отже, системне дослідження теоретико-правових та методологічних засад 

інформаційної функції ДФС України є актуальною проблемою для сучасної 

юридичної науки, що й обумовило вибір теми нашої дисертації. 

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в рамках планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2015–2016 рр., 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 0115U00710). Крім 

того, тема дисертації відповідає Основним науковим напрямам та 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених 

Постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5); 

Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2016–2020 pp., 

затверджених Постановою загальних зборів НАПрН України від 03 березня 

2016 р.; Пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень і науково-

технічних розробок на період до 2020 р., затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 07 вересня 2011 р. № 942. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на основі вивчення та систематизації наукових підходів, а також аналізу 

чинного законодавства України та практики його реалізації визначити сутність, 

зміст і особливості інформаційної функції ДФС України та виробити пропозиції 

та рекомендації щодо напрямів її удосконалення. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 

— окреслити ступінь наукової розробленості інформаційної функції ДФС 

України у вітчизняній правовій доктрині; 

— визначити методологічну основу дослідження; 

— надати авторське визначення понять «функція держави», «інформаційна 

функція держави», «інформаційна функція ДФС України»; 

— здійснити характеристику суб’єктів реалізації інформаційної функції 

ДФС України; 

— розкрити форми та методи реалізації інформаційної функції ДФС 

України; 

— визначити напрями реалізації інформаційної функції ДФС України; 

— окреслити стан правового забезпечення інформаційної функції ДФС 

України; 

— надати пропозиції щодо удосконалення інформаційної функції ДФС 

України. 

Об’єктом дослідження є інформаційні відносини у податковій сфері. 

Предметом дослідження є інформаційна функція Державної фіскальної 

служби України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить система 

філософських, загально- і спеціально-наукових методів, методологічних 
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підходів та принципів, гносеологічний потенціал яких спрямований на 

досягнення мети дослідження, беручи до уваги особливості предмета пізнання. 

Діалектичний метод дозволив розглянути інформаційну функцію ДФС 

України у динаміці та взаємозв’язку з іншими функціями ДФС України, 

виявити закономірності розвитку інформаційної політики держави в цілому. За 

допомогою методів формальної логіки (аналізу і синтезу, узагальнення, 

абстрагування та ін.) визначено основні поняття в рамках дослідження, 

розкрито їх зміст та співвідношення із суміжними поняттями (підрозділ 1.3). 

Застосування історичного методу уможливило розкриття генезису 

інформаційної функції ДФС України, її змістовне наповнення та особливості в 

рамках становлення інформаційного суспільства в Україні, а також етапів 

розвитку цієї тематики у вітчизняній і зарубіжній правовій доктрині 

(підрозділ 1.1).  

За допомогою системного методу було з’ясовано структурні елементи 

інформаційної функції ДФС України, а також виокремлено основні форми, 

методи та суб’єкти забезпечення інформаційної функції ДФС України 

(розділ 2). Структурно-функціональний метод став у нагоді при визначенні 

функцій структурних підрозділів ДФС України, які забезпечують реалізацію 

окремих напрямів інформаційної функції ДФС України (підрозділ 2.1). 

За допомогою логіко-семантичного методу й методу сходження від 

абстрактного до конкретного розкрито понятійний апарат та запропоновано 

авторське трактування окремих юридичних категорій (підрозділ 1.3, розділ 2), а 

також визначено особливості інформаційної функції ДФС України 

(підрозділ 1.3). Методи класифікації й групування використовувалися для 

дослідження стану наукової розробленості інформаційної функції ДФС 

України, а також під час окреслення методології дослідження (підрозділи 1.1, 

1.2). Формально-правовий метод застосований під час дослідження стану 

вітчизняного інформаційного законодавства у податковій сфері, а також 

напрямів його удосконалення (розділ 3). 

Нормативну основу роботи складають Конституція та закони України, 

міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, акти 

Президента України і Кабінету Міністрів України, акти ДФС України та інших 

центральних органів виконавчої влади.  

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

ДФС України та її територіальних органів, політико-правова публіцистика, 

довідкові видання, статистичні матеріали, а також результати соціологічного 

опитування 200 платників податків, що надають конфіденційну інформацію до 

ДФС України. Використано також особистий багаторічний досвід роботи на 

керівних посадах у системі ДФС України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних системних досліджень, що присвячене 

визначенню і розв’язанню проблем реалізації інформаційної функції ДФС 

України. У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 
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уперше: 

– виокремлено головні напрями (складові) інформаційної функції ДФС 

України: забезпечення отримання, обробки та використання податкової 

інформації ДФС України; забезпечення доступу суб’єктів інформаційних 

відносин до податкової інформації, в межах якого виокремлюється доступ до 

публічної податкової інформації ДФС України, а також податкової інформації з 

обмеженим доступом; захист податкової інформації та інформаційної 

інфраструктури ДФС України; 

– запропоновано розробити та ухвалити ієрархічну систему нормативно-

правових актів, спрямованих на упорядкування інформаційних відносин 

загалом та інформаційних відносин у податковій сфері зокрема: Концепція 

державної інформаційної політики – Стратегія реалізації державної 

інформаційної політики – Програма реалізації інформаційної функції ДФС 

України, а також створити Інформаційний департамент ДФС України в 

структурі ДФС України як центральний підрозділ формування, реалізації та 

контролю за інформаційною функцією ДФС України, який охоплював би 

підрозділ інформаційної безпеки, підрозділ інформаційної комунікації, 

підрозділ доступу до податкової інформації, підрозділ надання податкової 

інформації тощо; 

удосконалено: 
– визначення понять «функції держави» та «інформаційна функція 

держави» крізь призму безпекознавчого підходу як магістральних напрямів 

забезпечення національних інтересів людини, суспільства та держави, що 

реалізуються за допомогою різноманітних форм і методів спеціально 

створеними для цього державними та недержавними інституціями, а також як 

магістральних напрямів забезпечення національних інтересів людини, 

суспільства та держави в інформаційній сфері, що реалізуються за допомогою 

спеціальних форм і методів спеціально створеними для цього державними та 

недержавними інституціями відповідно; 

– наукові погляди щодо формулювання дефініції «інформаційна функція 

ДФС України», зокрема надано вузьке та широке трактування цього поняття, 

яке у широкому розумінні визначається як: магістральні напрями діяльності 

фіскальних органів зі створення, збирання, одержання, зберігання, 

використання, поширення, охорони, захисту інформації, необхідної для 

реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері 

державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у 

сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, 

митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску; 

у вузькому розумінні – як магістральні напрями діяльності фіскальних органів 

зі створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 

охорони, захисту інформації, необхідної для реалізації покладених на них 

завдань; 

– характеристику стану правового забезпечення інформаційної функції ДФС 

України та констатовано несистематизованість нормативно-правових актів, 
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еклектичність правового регулювання інформаційних відносин у податковій 

сфері, наявність колізій, прогалин, значної кількості абстрактних та 

декларативних норм, а також необхідність його удосконалення з метою 

підвищення ефективності правового регулювання інформаційних відносин у 

податковій сфері; 

дістали подальшого розвитку: 
– наукові положення щодо форм (правотворча, правоохоронна, 

правозастосовна та організаційна) та методів (примус, заохочення, 

переконання) реалізації інформаційної функції ДФС України; 

–  теоретичні уявлення про суб’єктів реалізації інформаційної функції ДФС 

України шляхом визначення їх правового статусу відповідно до магістральних 

напрямів інформаційної функції ДФС України, що уможливило констатувати 

недосконалість інституційно-функціонального механізму здійснення 

інформаційної функції ДФС України, зокрема відсутність чітко визначених 

завдань та повноважень окремих підрозділів ДФС України в інформаційній 

сфері, відсутність єдиного підрозділу, який би забезпечував формування та 

контроль за реалізацією інформаційної функції ДФС України; 

– засади наукової розробленості інформаційної функції ДФС України у 

вітчизняній правовій доктрині, що дало змогу констатувати недостатній рівень 

наукової розробленості, враховуючи потреби українського суспільства, 

стихійний та фрагментарний характер наукових розвідок у цій сфері, а також 

можливість виокремлення 4 етапів генезису дослідження. Кожен із цих етапів 

має свою специфіку, що дало змогу простежити тенденцію до спеціалізації 

доктринальних тематичних розвідок, яку варто посилити з одночасним 

урахуванням здобутків вітчизняної та зарубіжної правової науки. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – висновки та пропозиції щодо 

удосконалення інформаційної функції ДФС України можуть бути основою для 

подальших наукових досліджень із цієї проблематики; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення Податкового кодексу 

України та відповідних нормативно-правових актів, що регулюють 

інформаційні відносини у податковій сфері, під час розроблення й 

затвердження проекту Інформаційного кодексу України та інших законодавчих 

і підзаконних актів, а також для гармонізації українського інформаційного та 

податкового законодавства з міжнародно-правовими стандартами; 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності органів 

публічної адміністрації з правового регулювання інформаційних відносин у 

податковій сфері; 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів 

дисципліни «Податкове право», «Адміністративне право», «Інформаційне 

право», під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідного навчального курсу, а також статей і наукових повідомлень. 
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 1 науково-практичній 

конференції: «Теоретичний аналіз і наукові дослідження юриспруденції у 

світовій науці» (м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 8 

наукових статтях, з них 7 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 1 тезах 

доповідей на науково-практичній конференції. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг роботи становить 222 сторінки, у т. ч. основного 

тексту – 182 сторінки. Список використаних джерел налічує 342 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження інформаційної 

функції ДФС України» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Наукова розробленість теми дослідження» розкрито 

ґенезу вітчизняних наукових робіт, присвячених окремим засадам 

інформаційної функції ДФС України. 

Констатовано, що даний предмет дослідження є доволі новим, а тому 

недостатньо розробленим у вітчизняній юридичній науці на монографічному 

рівні. Міждисциплінарність порушеної проблематики сприяла синтезу 

загальнотеоретичних та галузевих робіт. У межах загальнотеоретичних 

розвідок розкриваються загальні теоретико-правові, методологічні аспекти 

здійснення функцій держави чи функцій окремих органів державної влади, 

принципи, форми та методи здійснення функцій держави, а також особливості 

забезпечення інформаційної безпеки як функції держави, податкової функції 

держави та інформаційної політики; з’ясовано, що у конституційно-правових 

роботах репрезентуються конституційно-правові засади регулювання 

інформаційної сфери, особливості реалізації права на інформацію, право на 

доступ до інформації, право на звернення людини та громадянина, а також 

обмеження в реалізації таких прав і свобод; адміністративно-правові розвідки 

розкривають адміністративно-правовий статус ДФС України та платників 

податків як суб’єктів податкового та інформаційного права, адміністративно-

правові засади забезпечення інформаційної безпеки, адміністративно-правові 

режими окремих видів інформації, особливості адміністративної 

відповідальності за окремі види інформаційних правопорушень, а також 

адміністративно-правове забезпечення окремих напрямів інформаційної 

функції в органах державної податкової служби України; у межах розвідок з 
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інформаційного права окреслюються загальнотеоретичні засади інформатизації 

держави, побудови інформаційного суспільства в Україні, особливості 

забезпечення інформаційних правовідносин, інформаційної функції, 

інформаційної політики держави, інформаційного законодавства, а також 

правового режиму окремих видів інформації. 

Виокремлено чотири етапи ґенезису наукової розробленості теми 

дослідження, в межах яких розкрито особливості розуміння місця та ролі 

інформаційної функції в системі функцій держави загалом та органів держави 

зокрема. 

У підрозділі 1.2 «Методологічна основа дослідження» розглянуто 

пізнавальні можливості методологічного інструментарію для отримання 

евристичних знань про інформаційну функцію ДФС України як предмет 

пізнання. 

Інтегративне застосування різноманітних принципів, методологічних 

підходів та методів дослідження зумовлено такими особливостями 

інформаційної функції ДФС України як предмета пізнання: недостатня 

кількість досліджень інформаційної функції ДФС України у вітчизняній 

юридичній доктрині як самостійного державно-правового явища, що 

характеризується поверхневим розглядом на рівні окремих статей та в межах 

питань державної інформаційної політики, інформаційної безпеки держави 

тощо; міждисциплінарність інформаційної функції ДФС України, що сприяє 

синтезу використання методологічного інструментарію як галузевих, так і 

загальнотеоретичних наук; багатоаспектність і системність інформаційної 

функції ДФС України як державно-правового явища; перманентна динамічність 

та трансформація інформаційної функції ДФС України, адже нині будь-які 

інформаційні процеси є найбільш «рухливими» державно-правовими явищами 

серед інших тощо. 

У підрозділі 1.3 «Інформаційна функція ДФС України: поняття та 

особливості» розглянуто понятійно-категоріальний інструментарій 

дослідження, зокрема наукові підходи до розуміння понять «функція держави», 

«інформаційна функція держави», «інформаційна функція ДФС України», а 

також співвідношення понять «інформаційна функція», «інформаційна 

політика», «інформаційна діяльність». 

Констатовано, що здебільшого дослідники вказують на те, що у функціях 

держави відображається «призначення», «цілі» та «завдання» здійснення 

державної влади. Функції держави мають вторинний характер стосовно її цілей 

та завдань, а останні виступають своєрідними детермінантами функцій, які 

обумовлюють послідовність їх виникнення, зміну і розвиток. 

Обґрунтовано позицію, згідно з якою мета та завдання держави на 

сучасному етапі реалізуються крізь призму національних інтересів, які й 

детермінують мету та завдання конкретної держави, та відповідно до цього 

запропоновано визначення понять «функції держави» та «інформаційна 

функція держави».  

Щодо співвідношення понять «інформаційна діяльність», «інформаційна 

функція», «інформаційна політика», то акцентовано увагу на доцільності 
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оперування категорією «інформаційна функція ДФС України», а не 

«інформаційна діяльність ДФС України», адже категорія «діяльність» 

притаманна живому організму. Органи ж державної влади реалізують функції. 

Щодо співвідношення категорій «інформаційна політика» та «інформаційна 

функція», то інформаційна політика держави визначає загальні концептуальні 

засади інформаційної сфери, а забезпечення основних напрямів інформаційної 

політики здійснюється через реалізацію інформаційних функцій окремих 

органів. 

Доведено, що інформаційна функція ДФС України характеризується такими 

рисами: є засобом реалізації державної податкової політики та політики у сфері 

державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з 

правопорушеннями ДФС України; здійснюється у внутрішній та зовнішній 

сферах як безпосередньо ДФС України, так і окремими спеціально створеними 

для цього підрозділами; має перманентний та динамічний характер; основною її 

метою є збір, обробка, використання та захист податкової інформації, а також 

інформаційна взаємодія з іншими органами державної влади чи інститутами 

громадянського суспільства; реалізується комплексним застосуванням 

різноманітних форм та методів тощо. 

Виокремлено основні складові (напрями) інформаційної функції ДФС 

України, а також запропоновано широке та вузьке розуміння поняття 

«інформаційна функція ДФС України». 

Розділ 2 «Механізм реалізації інформаційної функції ДФС України» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Суб’єкти реалізації інформаційної функції ДФС України» 

досліджено особливості структурно-функціональної побудови ДФС України та 

правовий статус її підрозділів як суб’єктів реалізації інформаційної функції. 

Зазначено, що в апараті ДФС України окремі напрями реалізації 

інформаційної функції забезпечуються такими структурними підрозділами, як: 

Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного 

захисту інформації, Департамент інформаційних технологій, Департамент 

документального забезпечення та розвитку інформаційної інфраструктури, 

Інформаційно-довідниковий департамент. 

Констатовано, що нині правовий статус даних підрозділів є недостатньо 

визначеним, що негативно впливає на рівень реалізації інформаційної функції 

по окремих напрямах та задоволення інформаційних прав платників податків. 

У підрозділі 2.2 «Форми та методи реалізації інформаційної функції ДФС 
України» охарактеризовано основні форми та методи реалізації інформаційної 

функції ДФС України. 

Виокремлено та охарактеризовано такі основні форми реалізації 

інформаційної функції ДФС України: правотворча (розробка, прийняття, зміна 

та систематизація нормативних приписів, нормативно-правових актів щодо 

реалізації інформаційної функції ДФС України), правозастосовна (створення 

індивідуально-правових приписів під час реалізації інформаційної функції ДФС 

України, що є засобом застосування правових норм відповідно до конкретних 

ситуацій), правоохоронна (зменшення конфліктності, формування 
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інформаційно-правової свідомості, реагування на вчинені правопорушення, 

встановлення і притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів, які їх 

вчинили) та організаційна (створення, формування, перебудова органів ДФС 

України, її структурних підрозділів, здійснення оперативної поточної 

організаційної роботи із вирішення тих чи інших конкретних завдань, 

забезпечення техніко-організаційної діяльності, функціонування різних ланок 

механізму ДФС України). 

Охарактеризовано основні методи реалізації інформаційної функції ДФС 

України, серед яких: метод примусу (притягнення до дисциплінарної 

відповідальності за порушення у роботі, скасування надбавок та доплат до 

посадових окладів, зменшення чи зняття преміювання працівників), метод 

переконання (розгляд у межах компетенції листів, скарг, заяв працівників 

органів ДФС України та громадян, депутатських звернень тощо, підготовка 

доповідних записок з цих питань; розробка профілактичних заходів щодо 

зміцнення дисципліни і законності, упередження надзвичайних подій та 

правопорушень серед працівників ДФС України; перевірка виконання наказів, 

інформаційних документів ДФС України щодо зміцнення дисципліни і 

законності територіальними органами ДФС України; накопичення та 

систематизація інформації, що отримується у ході здійснення оперативно-

службової діяльності, ведення відповідного обліку і картотек; збір, 

систематизація та аналіз інформації про факти правопорушень і дій з ознаками 

злочинів серед працівників ДФС України, виявлення причин та умов, які 

сприяють їх вчиненню), метод заохочення (встановлення надбавок та доплат до 

посадових окладів, внесення пропозицій щодо преміювання працівників, 

присвоєння позачергових (дострокових) звань, спеціальних звань або рангів 

державного службовця в порядку заохочення, зняття дисциплінарних стягнень з 

працівників ДФС України у порядку заохочення, підготовка документів до 

Секретаріату Президента України про нагородження відзнаками Президента 

працівників регіональних ДФС України та відзнаками ДФС України (Почесною 

грамотою, нагрудними знаками тощо). 

У підрозділі 2.3 «Напрями реалізації інформаційної функції ДФС України» 

розкрито особливості реалізації магістральних напрямів інформаційної функції 

ДФС України. 

Констатовано, що ДФС України під час забезпечення своєї діяльності 

збирає, зберігає та поширює інформацію, а також користується певними 

джерелами інформації та використовує різноманітні інформаційні ресурси. 

Обґрунтовано, що ефективна реалізація інформаційної функції ДФС 

України можлива лише при застосуванні цілого комплексу заходів. Безперервна 

циркуляція інформації між структурними елементами системи ДФС України, 

між системою та зовнішнім реципієнтом є неодмінним атрибутом 

управлінського процесу. За допомогою інформаційних ресурсів ДФС України 

здатна здійснювати ефективну взаємодію із суспільством, координувати 

відносини між усіма елементами системи. 
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Акцентовано увагу на тому, що напрями реалізації інформаційної функції 

ДФС України базуються на розробленні та перманентному удосконаленні 

інформаційних програм та автоматизованих систем, розроблених ДФС України. 

Розділ 3 «Стан та перспективи правового забезпечення інформаційної 

функції ДФС України» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Стан правового забезпечення інформаційної функції ДФС 
України» розкрито сучасний стан правового забезпечення інформаційної 

функції ДФС України. 

Констатовано, що нині правове забезпечення інформаційної функції ДФС 

України складають нормативно-правові акти різної юридичної сили із 

домінуванням інформаційних нормативно-правових актів, в яких визначаються 

загальні засади реалізації інформаційної функції державних інституцій. Попри 

наявність чималої кількості нормативно-правових актів, відсутнє адекватне 

правове забезпечення інформаційних відносин у податковій сфері. Зокрема 

нормативно неузгодженими є класифікація, поняття окремих видів податкової 

інформації, критерії диференціації інформації до того чи іншого виду 

податкової інформації, правовий режим таємної податкової інформації, 

особливості доступу до податкової інформації з обмеженим доступом у 

виняткових випадках тощо. Поряд із зазначеними вище прогалинами правове 

забезпечення насичене чималою кількістю колізій, що унеможливлює 

ефективну правореалізацію у цій сфері. 

Визначено необхідність ухвалення нормативно-правового акту, в якому 

було б закріплено мету, пріоритетні завдання, принципи державної 

інформаційної політики, суб’єкти, форми та методи здійснення державної 

інформаційної політики, а також магістральні напрями та шляхи реалізації 

державної інформаційної політики відповідно до сфер життєдіяльності 

суспільства та держави, визначені Законом України «Про основи національної 

безпеки України». Конкретизація правового забезпечення реалізації 

інформаційної функції будь-яких органів державної влади, у т. ч. й ДФС 

України, має базуватись на вищезазначеному нормативно-правовому акті. 

Акцентовано увагу на тому, що наявність значної кількості недоліків 

правового забезпечення детермінує ревізію та удосконалення «старих» 

нормативно-правових актів, а також ухвалення нових нормативно-правових 

актів. 

У підрозділі 3.2 «Шляхи удосконалення інформаційної функції ДФС 
України» окреслено магістральні шляхи вдосконалення реалізації 

інформаційної функції ДФС України. 

У межах дослідження автором проведено опитування 200 платників 

податків, що надають конфіденційну інформацію до ДФС України. На думку 

респондентів, вітчизняне законодавство, що регулює інформаційні відносини у 

податковій сфері, є недостатньо ефективним (68 %).  

Конструктивну роль, на думку опитуваних, в удосконаленні реалізації 

інформаційної функції ДФС України матимуть такі заходи: посилення 

юридичної відповідальності співробітників ДФС України за порушення 

інформаційних прав платників податків (26 %), удосконалення деліктного 
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законодавства (23 %), покращення кадрової політики в ДФС України (15 %) та 

судового захисту прав платників податків за порушення їх інформаційних прав 

(12 %). Особливе значення серед заходів удосконалення реалізації 

інформаційної функції ДФС України, на думку респондентів, має 

систематизація інформаційних нормативно-правових актів у податковій сфері 

(24 %). Не менш вагому роль матиме й низка інформаційних заходів ДФС 

України: удосконалення веб-сайту з інтерактивними можливостями (16 %), 

активне залучення ЗМІ (22 %), активне використання соціальних мереж (16 %) 

тощо. 

56 % опитуваних підтримують нашу пропозицію щодо необхідності 

розроблення Програми реалізації інформаційної функції ДФС України та 48 % 

респондентів підтримують пропозицію організаційної модернізації ДФС 

України з метою удосконалення реалізації інформаційної функції. 

46 % опитуваних вважають, що створення Інформаційного департаменту 

ДФС України як центрального підрозділу формування, реалізації, контролю за 

інформаційною функцією ДФС України впливатиме позитивно на реалізацію 

інформаційної функції ДФС України. 

Запропоновано організаційні та правові напрями удосконалення реалізації 

інформаційної функції ДФС України: ухвалення ієрархічної системи 

нормативно-правових актів у цій сфері, особливе місце серед яких має 

Програма реалізації інформаційної функції ДФС України, що має ґрунтуватись 

на положеннях Концепції державної інформаційної політики та Стратегії 

реалізації державної інформаційної політики, а також створення 

Інформаційного департаменту як центрального підрозділу формування, 

реалізації та контролю за інформаційною функцією ДФС України, який би 

централізовано забезпечував формування основних напрямів інформаційної 

функції ДФС України та здійснював контроль за їх реалізацією. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає у визначенні сутності, змісту та особливостей 

інформаційної функції ДФС України та виробленні пропозицій щодо її 

удосконалення. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі 

основні висновки: 

1. Окреслено ступінь наукової розробленості інформаційної функції ДФС 

України у вітчизняній правовій доктрині. Визначено, що, попри наявність 

низки загально-правових та галузевих наукових публікацій, присвячених 

окремим аспектам інформаційної функції ДФС України, нині відсутнє 

комплексне дослідження цієї проблематики у вітчизняній юридичній доктрині. 

Здебільшого дослідниками констатується про наявність такої функції в системі 

функцій держави, однак без деталізації та виокремлення особливостей 

реалізації конкретними органами державної влади, зокрема ДФС України. 

Виокремлено етапи генезису наукових досліджень, присвячених окремим 

аспектам дисертаційної роботи. На першому етапі було здійснено формування 
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загальнотеоретичних і методологічних засад функціональної характеристики 

держави, а також її органів, зокрема відбулося розроблення понятійно-

категоріального апарату у цій сфері, класифікація функцій. На другому етапі – 

наукові погляди зосереджуються на особливостях реалізації основних функцій 

держави, а саме: політичної, економічної, культурної, соціальної тощо. На 

третьому етапі предметом уваги дослідників стають особливості здійснення 

функцій окремими державними органами. На четвертому – розкриваються 

зміст і специфіка реалізації особливих функцій органів держави, що обумовлені 

процесами інтеграції, глобалізації та інформатизації. 

2. Визначено методологічну основу дослідження крізь призму комплексу 

взаємопов’язаних принципів наукового пізнання, що визначають концептуальні 

ідеї, на яких базується дослідження (історизму, об’єктивності, всебічності, 

системності), методологічних підходів, на яких базується стратегія наукового 

пізнання (системний, функціональний, інституційний, безпекознавчий) та 

методів дослідження як системи конкретних прийомів та способів пізнання, що 

поділяються на загальні, філософські, загальнонаукові та конкретно-наукові 

методи. Акцентовано на особливій ролі в системі методологічного 

інструментарію безпекознавчого підходу, евристичні можливості якого 

дозволили розкрити нове бачення інформаційної функції ДФС України як 

напряму забезпечення національних інтересів в інформаційній сфері. 

3. Надано авторське визначення понять «функція держави», «інформаційна 

функція держави» та запропоновано широке та вузьке розуміння поняття 

«інформаційна функція ДФС України». Констатовано про патріархальність 

наукових поглядів щодо понятійно-категоріального апарату в цій сфері та 

системи функцій сучасної держави, адже сучасні розвідки використовують 

напрацювання радянських часів, що не відповідає сучасним тенденціям 

розвитку інституту функцій держави та необхідності застосування 

безпекознавчого підходу, відповідно до якого функціональна характеристика 

держави має визначатися крізь призму створення умов для реалізації 

національних інтересів. 

4. Виокремлено основні напрями інформаційної функції ДФС України 

відповідно до основних завдань ДФС України в інформаційній сфері та 

констатовано, що попри те, що ДФС України є активним суб’єктом створення 

інформації, інформаційна функція ДФС України, насамперед, реалізується 

через отримання податкової інформації про платників податків, надання 

доступу суб’єктам інформаційних відносин до податкової інформації, якою 

володіє чи розпоряджається ДФС України, а також забезпечення інформаційної 

безпеки ДФС України. 

5. Охарактеризовано правовий статус окремих підрозділів ДФС України як 

суб’єктів реалізації інформаційної функції, що дало змогу констатувати, що їх 

повноваження та завдання чітко не визначені, а інколи й дублюються в 

нормативно-правових актах різної юридичної сили, а також відсутність єдиного 

підрозділу в структурі ДФС України, який би забезпечував формування та 

контроль за реалізацією інформаційної функції ДФС України. 
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6. Розкрито форми та методи здійснення інформаційної функції ДФС 

України шляхом виокремлення та надання характеристики специфіці 

правотворчої, правоохоронної, правозастосовної та організаційної форм 

здійснення інформаційної функції ДФС України, а також особливостям 

використання методів примусу, заохочення та переконання як головних методів 

здійснення інформаційної функції ДФС України. 

7. Окреслено стан правового забезпечення інформаційної функції ДФС 

України та констатовано, що попри наявність значної кількості інформаційних 

нормативно-правових актів, що упорядковують суспільні відносини в різних 

сферах життєдіяльності суспільства та функціонування держави, нині відсутній 

нормативно-правовий акт, який би визначав концептуальні засади 

інформаційної політики держави в цілому, а також концептуальні засади 

реалізації інформаційної функції ДФС України. Удосконалення правового 

забезпечення інформаційної функції ДФС України має здійснюватись з 

урахуванням того, що інформаційна функція ДФС України є складовою 

інформаційної політики держави, пріоритетними завданнями якої є 

забезпечення реалізації інформаційних прав та свобод людини і громадянина, 

розвиток державних інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури та 

інформаційних ресурсів, захист інформаційної безпеки та національних 

інтересів в інформаційній сфері, а також того, що інформаційна функція ДФС 

України детермінована становленням інформаційного суспільства в Україні та 

входженням до глобального інформаційного простору. 

8. Надано пропозиції щодо удосконалення інформаційної функції ДФС 

України, які класифіковано на організаційні та правові. Серед правових 

напрямів удосконалення інформаційної функції ДФС України є ухвалення 

ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні 

відносини загалом та інформаційній відносини у податковій сфері зокрема: 

Концепція державної інформаційної політики – Стратегія реалізації державної 

інформаційної політики – Програма реалізації інформаційної функції ДФС 

України. Головними завданнями Програми є: визначення мети, стратегічних 

завдань, принципів реалізації інформаційної функції ДФС України; окреслення 

основних напрямів реалізації інформаційної функції ДФС України з 

конкретизацією їх особливостей та змісту; закріплення магістральних шляхів 

реалізації інформаційної функції ДФС України тощо. Серед організаційних – 

створення Інформаційного департаменту в структурі ДФС України як 

центрального підрозділу формування, реалізації та контролю за інформаційною 

функцією ДФС України, який охоплював би підрозділ інформаційної безпеки, 

підрозділ інформаційної комунікації, підрозділ доступу до податкової 

інформації, підрозділ надання податкової інформації тощо. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Бамбізов Є. Є. Інформаційна функція Державної фіскальної служби 

України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено теоретико-методологічним та правовим проблемам 

реалізації інформаційної функції ДФС України. У роботі визначено поняття 

«функції держави», «інформаційна функція держави», «інформаційна функція 

ДФС України», а також співвідношення понять «інформаційна функція», 

«інформаційна діяльність» та «інформаційна політика». 
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Окреслено особливості реалізації інформаційної функції в системі інших 

функцій ДФС України, форми та методи здійснення інформаційної функції 

ДФС України, правовий статус суб’єктів реалізації інформаційної функції в 

ДФС України. 

Охарактеризовано основні напрями інформаційної функції ДФС України: 

забезпечення отримання, обробки та використання податкової інформації ДФС 

України, забезпечення доступу суб’єктів інформаційних відносин до податкової 

інформації, в межах якого виокремлюється доступ до публічної податкової 

інформації ДФС України, а також податкової інформації з обмеженим 

доступом, захист податкової інформації та інформаційної інфраструктури ДФС 

України. 

З метою подальшого вдосконалення реалізації інформаційної функції ДФС 

України запропоновано розроблення та ухвалення Концепції державної 

інформаційної політики, Стратегії реалізації державної інформаційної політики 

та Програми реалізації інформаційної функції ДФС України, а також створення 

Інформаційного департаменту в структурі ДФС України як центрального 

підрозділу формування, реалізації та контролю за інформаційною функцією 

ДФС України. 
Ключові слова: інформаційна безпека ДФС України, інформаційна політика 

ДФС України, інформаційна функція держави, інформаційна функція ДФС 
України, функція держави. 

 

Бамбизов Е. Е. Информационная функция Государственной 

фискальной службы Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена теоретико-методологическим и правовым 

проблемам реализации информационной функции ГФС Украины. Определены 

понятие и место информационной функции ГФС Украины в системе других 

функций. Констатировано, что несмотря на наличие ряда общеправовых и 

отраслевых научных публикаций, посвященных отдельным аспектам 

информационной функции ГФС Украины, ныне отсутствует комплексное 

исследование этой проблематики в отечественной юридической доктрине. В 

основном исследователями констатируется о наличии такой функции в системе 

функций государства без детализации и раскрытия особенностей реализации 

конкретными органами государственной власти, в т. ч. и ГФС Украины. 

Предложено авторское определение понятий «функция государства» и 

«информационная функция государства». Выделены широкое и узкое 

определения понятия «информационная функция ГФС Украины». 

Выделены основные направления информационной функции ГФС Украины 

в соответствии с основными задачами ГФС Украины в информационной сфере: 

обеспечение получения, обработки и использования налоговой информации 

ГФС Украины, обеспечение доступа субъектов информационных отношений к 
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налоговой информации, в границах которого выделяется доступ к публичной 

налоговой информации ГФС Украины, а также налоговой информации с 

ограниченным доступом, защита налоговой информации и информационной 

инфраструктуры ГФС Украины. 

Охарактеризован правовой статус отдельных подразделений ГФС Украины 

как субъектов реализации информационной функции этой институции, что 

позволило констатировать дублирование функций в нормативно-правовых 

актах разной юридической силы и отсутствие четкого определения 

полномочий, задач в этой сфере, а также единого центрального подразделения в 

структуре ГФС Украины, которое бы формировало и контролировало 

реализацию информационной функции ГФС Украины. 

Раскрыты формы и методы осуществления информационной функции ГФС 

Украины путем выделения и характеристики правотворческой, 

правоохранительной, правоприменительной и организационной форм 

осуществления информационной функции ГФС Украины, а также особенностей 

использования методов принуждения, поощрения и убеждения как главных 

методов осуществления информационной функции ГФС Украины. 

Неэффективность правового обеспечения информационной функции ГФС 

Украины обусловила такое предложение, как принятие иерархической системы 

нормативно-правовых актов, регулирующих информационные отношения в 

целом и информационные отношения в налоговой сфере в частности: 

Концепция государственной информационной политики – Стратегия 

реализации государственной информационной политики – Программа 

реализации информационной функции ГФС Украины, а также создание 

Информационного департамента в структуре ГФС Украины как центрального 

подразделения, которое формирует, реализует и контролирует 

информационную функцию ГФС Украины. 

Ключевые слова: информационная безопасность ГФС Украины, 

информационная политика ГФС Украины, информационная функция 
государства, информационная функция ГФС Украины, функция государства.  

 

Bambizov Е. E. Information function of the State Fiscal Service of Ukraine. – 

Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

Thesis is devoted to theoretical, methodological and legal problems of the 

implementation of the information function of the SFS of Ukraine. The paper defines 

the concept of «state functions», «information function of the state», «information 

function SFS Ukraine» and the relationship between the concepts of «information 

function», «information activities» and «information policy». 

The peculiarities of implementation of information system functions in other 

functions SFS Ukraine, forms and methods of information function SFS Ukraine, the 

legal status of bearers of information function in SFS Ukraine. 
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Characterized the main directions of Ukraine SFS information function: ensuring 

the receipt, handling and use tax information state fiscal service of Ukraine, ensuring 

access of information relations to tax information, within which singled out access to 

public SFS Ukraine tax information and tax information limited access tax 

information protection and information infrastructure SFS Ukraine. 

To further improve the implementation of an information tool SFS Ukraine 

proposed development and approval of the concept of state information policy, 

strategy for implementation of the state information and program implementation 

information function SFS Ukraine and the creation of the Information department in 

the structure SFS Ukraine for the central unit of the formation, implementation and 

control SFS information policy of Ukraine. 

Key words: information security of SFS of Ukraine, information policy of SFS of 
Ukraine, state information function, information function of SFS of Ukraine, state 

function. 
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