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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ, 

РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ 

 

Для інтеграції України у світову економічну систему необхідним є 

створення міцного економічного підґрунтя. Забезпечувати державу 

необхідними фінансовими ресурсами покликана податкова система, тому її 

модернізація є вкрай важливою в сучасних умовах, що характеризується 

низкою суттєвих протиріч і викликів як зовнішнього, так і внутрішнього 

характеру. 

Податкова служба країни в сучасних умовах повинна стимулювати 

розвиток економіки країни, створювати умови для залучення інвестицій, 

розвитку приватного бізнесу, сприяти зниженню податкового тягаря, 

отриманню доходів до державного бюджету [1]. Необхідно реформувати 

податкову службу країни в провідну високоефективну державну установу, яка 

діє на правових засадах та користується довірою і підтримкою у суспільства. 

На сучасному етапі розвитку нашої країни пріоритетного значення 

набуває реформування податкової системи. Податкове адміністрування – 

витратне і трудомістке, податкове законодавство – заплутане і суперечливе, 

податкова структура – складна і кумулятивна, податкові інструменти – 

деструктивні. Значну роль у вирішенні даної проблеми має відіграти 

реформування податкової системи в Україні, основною складовою якого є 

ґрунтовне наукове доопрацювання теорії і практики оподаткування в країні. 

Потребують удосконалення елементи податкової системи, взаємини між 

податківцями та платниками податків, адміністрування податків.  

Сучасна податкова структура органів прив’язана на регіональному рівні до 

адміністративно-територіального поділу України. Кожна область має свій 

податковий орган і при цьому при визначенні кількості працюючих та обсягу 

не враховується ні її значимість в загальній сумі надходжень податків до 

бюджету України, ні населення, ні кількість зареєстрованих платників 

податків. За цих обставин Уряд України прийняв рішення щодо радикальної 

зміни відносин між державною податковою службою та суспільством, 

підтримавши програму модернізації ДПС України. Згідно з проектом 

Програми розвитку та модернізації ДПС України, саме консолідацію 

передбачено на першому етапі проведення реформ, або на районному та 

обласному рівнях одноразове скорочення кількості податкових органів в 

результаті об’єднання районних державних податкових інспекцій [2]. 
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Головним завданням податкового округу є підвищення ефективності 

роботи податкових органів на регіональному та місцевому рівнях завдяки 

створенню нової організаційно-функціональної структури, яка повинна 

забезпечити оперативну підтримку податкових органів на всій території 

округу з посиленням функції методологічної та організаційної роботи її 

підрозділів. 

За основу формування податкових округів, може бути більш сприйнятливим 

поділ території України на економічні райони. Тим більше, що є наукові 

публікації в яких пропонується ввести в сучасну систему територіального 

управління регіональним розвитком, рівень управління саме економічними 

районами. Це дозволить зміцнити фінансово-економічну базу регіональних влад, 

забезпечити ефективний менеджмент регіональним розвитком; стимулювати 

підприємство за рахунок залучення регіонального потенціалу, оптимізувати 

перерозподільчі процеси в бюджетну систему [3, с. 234]. 

Як показали дослідження наукових публікацій, між оподаткуванням та 

соціально-економічним розвитком регіонів існує тісний зв’язок. Тому і на 

основі економічних районів виділення податкових округів є найбільш 

прийнятним. 

Також існує потреба в перебудові системи забезпечення податкових 

органів служби всіх рівнів матеріальними і фінансовими ресурсами, а також 

розробки необхідних нормативів. Зрозуміло, що при визначенні нормативів 

забезпечення фінансовими та матеріально-технічними ресурсами на 

державному рівні в відповідності з поставленими завданнями податкова 

адміністрація повинна діяти в рамках національного законодавчого простору. 

Загальні підходи і принципи до їх визначення повинні бути єдині для всіх 

рівнів. Але необхідно враховувати деякі моменти. По-перше, наявна суттєва 

різниця потреб в матеріально-технічних і фінансових ресурсах між органами 

ДПС – регіонального, державного, і місцевого рівнів. По-друге, облік 

закономірною істотною регіональної диференціації даних нормативів 

відповідно до завдань, пояснюється суттєвими відмінностями в масштабах 

розвитку видів економічної діяльності, податкового потенціалу, ВВП та 

обсягів податконадходжень [4, с. 11-12]. 

Необхідно відзначити, що матеріально-технічне і фінансове забезпечення 

діяльності органів ДПС – складний соціально-економічний процес, який не є 

постійним, залежить від змін в економічній політиці держави і вимагає 

постійного розвитку, на ряду інших факторів і тому вимагає постійного 

вдосконалення. Як показує практика діяльності управління в органах ДПС, 

існуюча система забезпечення матеріально-технічними та фінансовими 

ресурсами підрозділів вимагає чітко визначених і законодавчо закріплених 

норм праці, що регламентують оптимально необхідну чисельність персоналу 

на всіх рівнях управління органами державної податкової служби та 

впровадження сучасних технологій, а саме: систему управління на принципах 

бюджетування і управлінського обліку, що дозволить ефективно управляти 

процесами створення, розподілу, перерозподілу і використання матеріально-

технічних і фінансових ресурсів на всіх рівнях діяльності в органах ДПС.  
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Удосконалення використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів 

підрозділами служб податкової сфери необхідно здійснювати на основі 

застосування технологій бюджетування. Як експерти державного управління 

відзначають, найважливішим аспектом бюджетування є те, що цей процес 

забезпечує кількісне обґрунтування планових показників і наближає 

управлінський апарат до усвідомлення витрат, пов’язаних з виконанням планів. 

Отже, податкова служба продовжує удосконалення своєї структури, яка б 

відповідала стану соціально-економічного розвитку держави, кожного її 

регіону, в той чи інший період. 
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AVOIDING AND OVERCOMING TAX PAYMENT PROBLEM  

 
The tax system is a significant factor affecting the development of the 

Ukrainian economy. Unfortunately, in today’s economic conditions, a phenomenon 
like tax evasion is not uncommon. As you know, Ukraine’s shadow economy 
ranges from 35-45%, at the same time, this figure in Europe is 5-10% of GDP. This 
suggests that this tendency is negative and worsens the living conditions of society 
(increasing property inequality, rising crime, loss of the country’s position on the 
international arena, and increasing corruption) [1]. Therefore, the problem of tax 
evasion takes a leading position and needs urgent resolution, in particular in 
Ukraine. 

Among the domestic and foreign scientists involved in the development of 
methods for combating tax evasion, one should note the following: V. Dedekaiev,  
I. Redka, T. Germanchuk, V. Vishnevskyi, R. Bidnyk, I. Minin, O. Sharikov,  
Yu. Yakymchuk, A. Vetkin and others. However, the subject under study serves as 
a reason for emerging discussion issues that require further analysis to improve the 
tax system of the country. 


