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Постановка проблеми. Дослідження питання адмі-
ністрування податків і зборів в Україні є важливою 
проблемою для проведення ефективної економіч-
ної політики, яка дасть змогу закласти фундамент 
для інтеграції України в європейський простір та 
забезпечення умов фінансової стабільності та плато-
спроможності суб’єктів господарювання в цілому. 
Забезпечення сприятливого податкового клімату на 
належному рівні є надзвичайно актуальним питанням 
у сучасних умовах функціонування України, оскільки 
створення стабільної податкової системи можливе 
лише при умові функціонування ефективного адмі-
ністрування податків та зборів, яке вплине на осно-
вне джерело доходів держави та управління ринко-
вою економікою, адже податки – це основне джерело 
доходів держави. Фіскальна та стимулююча ефектив-
ність податків значною мірою залежить від рішень та 
діяльності органів контролюючих органів з питань 
оподаткування, на які покладено завдання забезпе-
чення доходів бюджету. Тобто на податкові важелі 
акумуляції державних доходів та стимулювання еко-
номічної активності досить жорстко накладаються 
обмеження організаційно-управлінськими аспектами 
оподаткування – адмініструванням податків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика адміністрування податків є актуальною 
і широко висвітлюється у науковій літературі. Про-
блема адміністрування податків та процеси управ-
ління податковою системою, зокрема у частині орга-
нізації податкового адміністрування, перебувають у 
полі зору провідних українських учених-фінансис-
тів. Вагомий внесок у дослідженні цієї проблеми 
зробили В. Мельник, В. Андрущенко, А. Крисова-
тий, В. Луніна, В. Опарін, В. Федосов, Е. Проскура. 
Однак дискусійність багатьох теоретичних положень 
щодо системи адміністрування податків, підвищення 
її результативності та ефективності вимагає подаль-
шого вирішення цієї проблеми.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в обґрунтуванні теоретичних засад функці-
онування системи адміністрування в Україні та її 
взаємопов’язаних елементів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відомо, що адміністрування податків і зборів є 
однією з найважливіших ознак держави та необ-
хідною умовою її існування. Адміністрування (від 
англ. «administration») означає управління, органі-
зація, виконання, здійснення, нагляд (контроль); у 
широкому розумінні, це – організаційно-розпорядча 
діяльність керівників і органів управління, що здій-
снюється шляхом наказів і розпоряджень [1]. Існу-
ють різні види адміністрування у фінансовій та еко-
номічній сферах.

Серед сучасних економістів відсутнє єдине розу-
міння цього терміна. Зазвичай воно визначається як 
діяльність податкових органів (відповідно до їхніх 
прав і повноважень, гарантованих законодавством) 
під час здійснення податкового контролю за своєчас-
ністю, повнотою і правильністю сплати податкових 
платежів юридичними та фізичними особами. Існує 
широкий «арсенал» думок щодо визначення катего-
рії «податкове адміністрування» податків, який вка-
зує на те, що наукова полеміка навколо соціально-
економічної природи і призначення його ще далеко 
не завершена.

Вітчизняні науковці у зміст адміністрування 
податків закладають [1; 2; 3; 4; 5]:

• управлінська діяльність і властиві їй усі етапи 
управління, проте дане трактування сутності адміні-
стрування потребує уточнення, які саме дії включає 
в себе адміністрування в розрізі функцій управління;

• правовідносини, які складаються у сфері здій-
снення уповноваженими державними органами захо-
дів з погашення податкового боргу і передбачають 
застосування методів владно-примусового характеру 
до платників податків;

• принципи ефективного управління податковою 
системою за даних соціально-економічних умов і сус-
пільно-політичних обставин.

Узагальнення науково-методичних підходів до 
визначення податкового адміністрування подано в 
таблиці 1.

Таким чином, узагальнивши наявні підходи 
до визначення сутності адміністрування податків, 
вважаємо, що податкове адміністрування подат-
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ків являє собою комплекс правових, економічних 
і фінансових заходів держави для формування сис-
теми оподаткування, забезпечення своєчасної і 
повної сплати податків і зборів з метою задоволення 
фінансових потреб суспільства в цілому, а також 
розвитку економіки країни шляхом перерозподілу 
фінансових ресурсів.

Отже, під податковим адмініструванням варто 
розуміти сукупність норм (правил), методів, засо-
бів і дій, за допомогою яких спеціально уповнова-
жені органи держави здійснюють 
управлінську діяльність у подат-
ковій сфері, спрямовану на контр-
оль за дотриманням законодавства 
про податки та збори (обов’язкові 
платежі), за правильністю нараху-
вання, повнотою і своєчасністю вне-
сення у відповідні бюджети податків 
і зборів, а у випадках, передбачених 
законами України, – за правиль-
ністю нарахування, повнотою та 
своєчасністю надходжень у відпо-
відний бюджет інших обов’язкових 
платежів та притягнення до відпо-
відальності порушників податкового 
законодавства.

Адміністрування податків і збо-
рів присвячений розділ II ПКУ, який 
визначає порядок адміністрування 
податків і зборів, а також порядок 
контролю за дотриманням вимог 
податкового і іншого законодавства 
у випадках, коли здійснення такого 
контролю покладене на контролюючі 
органи.

Згідно зі статтею 14.1.1 ПКУ 
адміністрування податків, зборів, 
митних платежів, єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (далі – єди-
ний внесок) та інших платежів від-
повідно до законодавства, контроль 
за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи (далі – податків, зборів, плате-
жів), – це сукупність рішень та процедур контролю-
ючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають 
інституційну структуру податкових та митних від-
носин, організовують ідентифікацію, облік платни-
ків податків і платників єдиного внеску та об’єктів 
оподаткування, забезпечують сервісне обслугову-
вання платників податків, організацію та контроль 
за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до 
порядку, встановленого законом [6].

Отже, у процесі адміністрування можна виді-
лити такі напрями робіт: розробка основних поло-
жень податкової системи та системи оподаткування, 
обґрунтування та розробка заходів податкової полі-
тики, проведення роз’яснювальної роботи серед 
платників податків організацію нарахування, сплати 
податків, узгодження податкових зобов’язань; здій-
снення контрольно-перевірочної роботи, впрова-
дження заходів відповідальності за порушення у 
сфері податкового законодавства.

Реалізація адміністрування податків в Укра-
їні здійснюється за допомогою системи адміністру-
вання, яка являє собою досить складну систему 
впливу на різні сторони податкової діяльності окре-
мих суб’єктів. Основним вектором цього впливу є 
взаємовідносини держави, яка здійснює податкову 
політику, із суб’єктами господарювання, що її реа-
лізовують.

Таким чином, можемо вважати, що система адмі-
ністрування податків – це сукупність окремих еле-
ментів адміністрування, які пов’язані між собою, 
регламентуються правовим забезпеченням та функ-
ціонують за допомогою відповідного апарату управ-
ління.

Структура системи адміністрування податків 
досить складна. До неї належать різні елементи, 
що відповідають різноманітності податкових відно-

Таблиця 1
Систематизація науково-методичних підходів  

щодо визначення поняття  
«податкове адміністрування»

Автор Визначення сутності поняття

В.Л. Андрущенко 
[2]

основна функція управління, яка 
включає в себе планування, організа-
цію, керівництво, облік і контроль

В.М. Мельник [3]

управлінська діяльність органів 
державної виконавчої влади, яка 
пов’язана з організацією процесу 
оподаткування, засновується на 
державних законодавчих і норматив-
них актах та використовує соціально 
зумовлені і сприйняті правила

Е.П. Проскура [4]

нормативно регламентована організа-
ційно-розпорядча діяльність повно-
важних державних органів у сфері 
управління процесами оподаткування 
з метою забезпечення виконання 
вимог податкового законодавства 
учасниками податкових відносин

А.О. Селіванов [5]

«...правовідносини, які складаються 
у сфері здійснення уповноваженими 
державними органами заходів з пога-
шення податкового боргу і передба-
чають застосування методів владно-
примусового характеру до платників 
податків».

Рис. 1. Система адміністрування в Україні 
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син. Структуру системи адміністрування податків 
відображають взаємопов’язані елементи (рис. 1): 
інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності 
контролюючих органів, організація діяльності 
контролюючих органів, здійснення контролю контр-
олюючими органами.

Кожний елемент системи адміністрування є скла-
довою єдиного цілого. Разом з тим вони функціо-
нують відносно самостійно. Ця обставина зумовлює 
необхідність постійного узгодження складових сис-
теми адміністрування.

Однією з важливих проблем системи адміністру-
вання є визначення кола суб’єктів та об’єктів адмі-
ністрування, оскільки від цього залежить ефектив-
ність податкового адміністрування в цілому.

Вважається, що суб’єктами податкових правовід-
носин можуть бути: адмі¬ністративно-територіальні 
утворення (держава, адміністративно-територіальні 
одиниці), колективні суб’єкти (органи державної 
влади, органи місцевого само¬врядування, підприєм-
ства, установи, організації) та індивідуальні суб’єкти 
(гро¬мадяни, підприємці – фізичні особи). Нині без-
посередньо в адмініструванні податків в Україні заді-
яні органи Державної фіскальної служби.

Однак суб’єктами податкового адміністрування 
можуть бути не лише державні органи, але й юри-
дичні та фізичні особи, які у визначених законом 
випадках виступають не лише як платники податків, 
а ще як податкові агенти, що забезпечують окремі 
процедури податкового адміністрування.

Об’єктом податкового адміністрування є подат-
кові надходження (у вигляді податків, зборів, інших 
обов’язкові платежів) до бюджетів усіх рівнів.

Варто зазначити, що ефективність системи адмі-
ністрування будь-яким залежить від оптимальності 
структури задіяних суб’єктів. Саме цей чинник 
справляє вирішальний вплив на швидкість при-
йняття рішень, їх адекватність конкретній ситуації 
та потребам, оперативність впровадження в прак-
тику діяльності, результативність дії, вартість обслу-
говування процесу тощо.

Правове забезпечення функціонування системи 
адміністрування включає Конституцію України, 
Податковий кодекс, Митний кодекс України та інші 
нормативно-правові акти, які регламентують відно-
сини пов’язані з оподаткуванням. Залучення юри-
дичних норм дає змогу встановити єдині правила 
організації податкових зв’язків, захистити еконо-
мічні інтереси платників податків, проводити єдину 
політику у сфері податків, забезпечити податкову 
дисципліну.

Правове забезпечення функціонування системи 
адміністрування вдосконалюється за останні роки. 
Зокрема, прийняття Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів щодо податкової реформи» [7] 
та Закону України «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2016 році» [8] зменшило 
адміністративне навантаження на суб’єктів господа-
рювання що справляє вплив на ефективність сис-
теми адміністрування податків та зборів. Також 
варто виділяти урегульованість питань взаємовідно-
син з платниками, обґрунтованість методики адмі-

ністрування податків та її адекватність економіч-
ним процесам, оптимальність структури органів, що 
адмініструють податки, тощо.

Варто зазначити, що ефективна система адміні-
стрування податків в Україні, згідно з прийнятими 
змінами в адмініструванні [8], забезпечить такі 
умови:

• спрощення процедур подання податкової звіт-
ності;

• уніфікацію підходів до застосування терміну, 
за який можливий перегляд суми податку;

• платники податків, які діють відповідно до 
податкових консультацій, звільняються від адміні-
стративної відповідальності та нарахування пені, але 
не від нарахування податку;

• доступ платників до даних податкових органів 
щодо стану розрахунків;

• скорочення підстав для ініціювання позаплано-
вих податкових перевірок.

Отже, прийняті зміни до чинного Податкового 
кодексу України дадуть змогу значно спростити 
питання адміністрування податкових платежів, 
нададуть можливість бізнесу більш якісно адапту-
ватися до нових умов ведення господарської діяль-
ності, забезпечать скорочення податкових перевірок, 
що у свою чергу дасть змогу бізнесу вільно розвива-
тися та створювати нові робочі місця.

Висновки. Таким чином, порядок системи адміні-
стрування податків поступово змінюється. Але спо-
стерігаються як позитивні, так і негативні зміни. 
Істотним кроком у вдосконаленні податкового адміні-
стрування 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 ефек-
тивності податкової системи, а відтак, акумулювання 
податкових надходжень до державного бюджету.
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