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В статті розглянуто теоретичні аспекти функціонування механізму
податкового адміністрування. Проаналізовано заходи з децентралізації,
спрямовані на покращення територіального податкового адміністрування.
Запропоновано напрями модернізації фіскальних органів з метою
вдосконалення податкового адміністрування в системі регуляторних
механізмів розвитку підприємницької діяльності.
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Постановка проблеми. Головною передумовою функціонування
національної економіки за ринкових умов господарювання є обґрунтоване
планування фінансових ресурсів. В системі державного податкового
менеджменту найбільш дієвим є податкове прогнозування і планування
внаслідок якого визначаються податкові надходження, які характеризують
параметри податкової політики та фінансову систему країни, зокрема
джерела державних доходів, напрями їх витрачання. Фінансові та фіскальні
органи здійснюють прогнозування податкових надходжень до бюджетів всіх
рівнів, оскільки науково обґрунтований їх розмір суттєво впливає на
фінансування цільових програм, здатних забезпечити реалізацію принципу
стабільності податкової системи, координацію економічних процесів у
відповідності з цільовими установками щодо соціально-економічного
розвитку та пріоритетних державних проектів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи фіскального
простору підприємницької діяльності висвітлювали у своїх дослідженнях Д.
Покришка, Я. Жаліло, Д. Ляпін, Я. Белінська [1], інструменти механізму
податкового регулювання присвячено доробки Л.В. Барабаш [2], податкове
адміністрування як спосіб забезпечення економічної безпеки регіону
розглянуто в працях В.І. Чиж [3], П. Бечко та Н. Лиса, в своїх працях
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виокремлюють рівні податкового менеджменту [4], О. Непочатенко та П.
Боровик окреслили в своїх наукових доробках податкові важелі державного
регулювання [5]. Проте, варто відмітити, що нині відносно низький рівень
уваги до податкового адміністрування в системі регуляторних механізмів
розвитку підприємницької діяльності є актуальними.
Матеріали і методи. Теоретико-методологічними засадами дослідження
є наукові підходи щодо з’ясування сутності податкового адміністрування та
формування раціональних пропозицій щодо його вдосконалення в Україні.
Дане дослідження проводилося за допомогою шереги загальнонаукових
методів; порівняння; статистичного та графічного; абстрактно-логічного.
Результати досліджень. Адміністративні реформами в податковій системі
в цілому і в фіскальних органах, зокрема тісно пов'язані з процесами
адміністрування певних сфер державного управління і діяльності
уповноважених в податковій сфері державних органів. Податковим кодексом
України, який набрав чинність 01.01.2011 р. на законодавчому рівні
унормовано податкові взаємовідносини платників податків і державою з
приводу справляння податків і зборів. В той же час, податкове
адміністрування і його подальший розвиток за сучасних умов
функціонування економіки та розвитку підприємницької діяльності часто
змінюється і залишається однією з найбільш нагальних проблем.
Податковим законодавством не повною мірою дане визначення сутності
податкового адміністрування. Напевно, і тому, це питання залишається
предметом гострих наукових дискусій, яке потребує невідкладного
вирішення, оскільки визначення його сутності на законодавчому рівні є
пріоритетним напрямом податкової політики, джерелом додаткових
податкових надходжень в бюджетну систему. Адміністрування податків і
зборів є однією з найважливіших ознак держави та необхідною передумовою
її існування. Базовими поняттями, що визначають сутність категорії «податкове
адміністрування», є: «адміністрування», «державне адміністрування»,
«управління» тощо. В теоретичному і практичному сенсі «податкове
адміністрування» означає механізм управління, оскільки саме слово
адміністрування відповідає англійському administration «керівництво»,
«управління», а у широкому розумінні, це – організаційно-розпорядча
діяльність керівників і органів управління, що здійснюється шляхом
управління, організації, виконання, контролю наказів і розпоряджень [6]. В
той же час, до теперішнього часу серед вчених і практиків немає єдиного
підходу щодо сутності категорії «податкове адміністрування». Податкове
адміністрування трактують як: управління діяльністю податкових органів;
управління податковими відносинами; управління податковою системою.
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Відповідно до статті 14 Податкового кодексу України податкове
адміністрування трактується як сукупність рішень, процедур та дій
контролюючих органів, які визначають інституційну структуру податкових і
митних відносин, організовують ідентифікацію і облік об'єктів
оподаткування та платників податків, забезпечують обслуговування
платників податків та організацію контролю зі сплати податків [7]. За своєю
структурою податкове адміністрування об’єднує склад, мету, задачі,
функціональні елементи, характерні признаки і принципи. З огляду на це,
податкове адміністрування слід розглядати як форму управління
податковими відносинами, як діяльність, яка здійснюється у відповідності з
обов’язками фіскальних органів, пов’язаних зі справлянням податків і зборів
відповідно до чинного законодавства, плануванню податкових надходжень,
упередженню і профілактики податкових правопорушень, організації обліку
платників податків і здійснення податкового контролю. Найбільш суттєві
елементи змісту та структури податкового адміністрування і їх взаємозв’язок
з
основними
елементами
системи
управління
податковими
взаємовідносинами відображені на (рис. 1). Механізм податкового
адміністрування об’єднує: систему податків і їх функціональні елементи,
облік, аналіз, контроль, методи податкового планування, форми, види і
способи податкових перевірок, види відповідальності, санкції, види
інформаційних систем, податковий моніторинг, аудит і їх інструменти,
показники оцінки результативності та ефективності податкових перевірок та
рейтингові системи, показники і способи поліпшення обслуговування
платників податків.
У світовій практиці існують різні підходи щодо організації
(організаційні моделі) системи податкового адміністрування. Серед них
можна виокремити наступні моделі:
1) з організації внутрішньої структури – модель, орієнтована на вид
податку; функціональна модель; модель, орієнтована на характер діяльності
платника податків;
2) за характером взаємовідносин податкової адміністрації з платниками
податків – агресивна (репресивна) модель і партнерська (превентивна)
модель; в іншій інтерпретації – силова модель, правова модель і модель, що
враховує інтереси обох сторін [8]. Систематизуючи та аналізуючи названі
моделі побудови взаємовідносин платників податків з фіскальними органами
слід відмітити, що вітчизняна модель системи податкового адміністрування
тяжіє до функціональної, агресивної і силової, яка заснована переважно на
здійсненні контролю і зацікавленості фіскальних органів до застосування
податкових санкцій.
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Державні органи законодавчої і виконавчої влади
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Рис. 1. Зміст і структура системи податкового адміністрування, його взаємозв’язок з елементами системи
управління податковими відносинами
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той же час, більшість країн з розвинутими ринковими відносинами
застосовують партнерську модель і модель інтересів, в основі яких
застосування методів для врегулювання суперечок, більш відкритого обміну
інформацією, забезпечення латникам податків і державі нових можливостей
для взаємовідносин з метою усунення суперечностей у податкових питаннях.
Зміст і структура податкового адміністрування взаємопов’язані з такою
категорією як механізм територіального податкового адміністрування, який
характеризується як сукупність елементів управління податковими
відносинами, види, форми організації цих відносин, способи і методичні
підходи щодо забезпечення реалізації функцій податкового адміністрування
відповідно до чинного податкового законодавства (рис. 2). Механізм
територіального податкового адміністрування структурно об’єднує три
взаємопов’язані системи, які характеризують його внутрішній зміст:
механізм формування податкового потенціалу регіону; механізм мобілізації
податків і зборів в бюджети всіх рівнів; механізм забезпечення повного і
своєчасного надходження сум податків і зборів в бюджетну систему України.
Суттєвий
вплив
на
механізм
територіального
податкового
адміністрування має розроблена Кабінетом Міністрів України і затверджена
Верховною Радою України Концепція реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні [9]. Відповідно
до цього нормативного документу внесені зміни до Податкового кодексу
України щодо вдосконалення адміністрування місцевих податків і зборів та
розширення прав органів місцевого самоврядування. Такі зміни спрямовані
на покращання адміністрування місцевих податків і зборів, врегулювання
окремих проблемних питань, які виникають при їх запровадженні та
справлянні податків, а також поліпшення інформаційної забезпеченості
органів місцевого самоврядування про обсяги нарахувань та сплати місцевих
податків і зборів. Відповідно до цього нормативного документу найбільш
суттєвою зміною до Податкового кодексу України є скасування
обов’язкового щорічного прийняття рішень про встановлення місцевих
податків і зборів. Слід зазначити, що пряма норма щодо щорічного
встановлення місцевих податків і зборів у Податковому кодексі України
відсутня в той же час, у підзаконних актах і за роз’ясненнями Державної
фіскальної служби України є обов’язковою.
Зміною до Податкового кодексу встановлено, що у разі знаходження або
реєстрації об’єктів оподаткування на території адміністративнотериторіальних одиниць, які входять до об’єднаної територіальної громади,
податкова декларація надається до відповідного контролюючого органу за
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місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної
громади.
Механізм територіального податкового адміністрування
Елементи управління податковими відносинами (планування, координація, контроль,
регулювання, аналіз, облік)
Види організації
податкових відносин

Форми організації
податкових відносин

Способи забезпечення реалізації
функцій податкового адміністрування

1. Механізм формування податкового потенціалу регіону
Планування і прогнозування обсягів
податкових надходжень в бюджети всіх
рівнів

Розробка проектів територіальних податкових
бюджетів усіх рівнів, які адмініструються
територіальними податковими органами

Поділ прогнозованих обсягів регульованих
податкових доходів між бюджетами різних
рівнів

Розробка відповідних контрольних завдань по
податках

2. Механізм мобілізації податків і зборів до бюджетів усіх рівнів
Приймання податкових декларацій,
контроль за перерахування
податків і зборів та розсилка
податкових вимог і повідомлень

Реєстрація та облік
платників податків і об'єктів
оподаткування

Контроль за правильністю
обчислення, повнотою і
своєчасністю сплати податкових
платежів
Контроль за обігом алкогольної
продукції

Види податкових
правопорушень
Податкові перевірки:
камеральні і виїзні

Надходження сум податкових
платежів

Реалізація результатів
податкових перевірок
Контроль за реалізацією
результатів перевірки і
оплатою податкових санкцій

Способи здійснення
податкового контролю

Податковий аудит,
моніторинг, врегулювання
податкових спорів

3. Механізм забезпечення повного і своєчасного надходження сум податків і зборів в
бюджетну систему України
Забезпечення виконання податкових
зобов'язань
Виявлення податкових правопорушень і
направлення матеріалів до органів
внутрішніх справ
Стягнення податків і зборів, в т.ч. за рахунок
інших способів забезпечення виконання
податкових зобов'язань: застава майна,
поручительство, припинення операцій по
рахунках, арешт майна

Відповідальність за
податкові
правопорушення
Система штрафних
санкцій (податкових і
адміністративних)
Пеня за порушення
термінів сплати
податкових платежів

Податкові санкції,
адміністративна та
кримінальна
відповідальність
Стягнення штрафів, в т.ч.
за рахунок майна
Стягнення пені, в т.ч. за
рахунок майна

Рис. 2. Зміст і структура механізму територіального податкового
адміністрування
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Вказана норма стосується податку на нерухоме майно, відмінного від
земельної ділянки, збору за місця для паркування транспортних засобів,
плати за землю та єдиного податку для платників четвертої групи. Особливо
це актуально для об’єднаних територіальних громад, до складу яких увійшли
адміністративно-територіальні одиниці різних районів. Ця норма надає
можливість
отримувати
надходження
до
бюджетів
об’єднаних
територіальних громад, на територіях яких розташовані чи зареєстровані
відповідні об’єкти оподаткування. З метою вдосконалення механізму
справляння плати за землю змінами в Податковому кодексі України
встановлюються ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані
в межах населених пунктів, нормативна грошова оцінка яких не проведена.
Для визначення бази оподаткування єдиним податком для платників
четвертої групи використовуються дані нормативної грошової оцінки земель
у такому ж порядку, який встановлено для справляння плати за землю.
Відповідно до внесених змін до Бюджетного та Податкового кодексів
відбулася фінансова децентралізація: місцеві бюджети за останні роки зросли
на 165,4 млрд грн: з 68,6 млрд в 2014 до 234 млрд грн в 2018 р. Частка
місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України залишається незмінною і на
кінець 2018 р. склала 24,3 % (у 2005 р. – 24,1%) [10]. той же час, соціальноекономічна трансформація суспільства неможлива без постійної модернізації
державних інституцій, що акумулюють грошові потоки. Проведені заходи з
децентралізації покращення територіального податкового адміністрування
свідчать про незначні суми перерозподілу податкових надходжень на користь
місцевих бюджетів (табл.1). Доходи Зведеного бюджету України за період з
2005 по 2017 рр. від 73,1% в 2005 р. до 81,4 % в 2017 р. були сформовані за
рахунок податкових надходжень і в 2017 р. порівняно з 2005 р. зросли у 8,4
рази, до 2010 р. у 3,5 рази, а до 2013 р. у 2,3 рази. Найбільшу частку в
структурі податкових надходжень, що надходять до Зведеного бюджету
України займає податок на додану вартість від 25,2 % в 2005 р. до 30,9 % в
2017 р. Суттєве зростання в структурі Зведеного бюджету України
спостерігається з податку на доходи фізичних осіб частка якого в 2017 р.
складає 18,3 %, що на 5,4 і 2,1 відсоткових пункти більше порівняно з 2005 р.
і 2010 р. відповідно. В той же час, за аналізований період має місце
скорочення частки податку на прибуток в Зведеному бюджеті України розмір
якої в 2017 р. порівняно з 2005 р. скоротився на 10,3, а порівняно з 2010 р. на
5,6 відсоткових пункти. Не дивлячись на загальне зростання податкових
надходжень до Зведеного бюджету місцеві бюджети поповнювалися за
рахунок податкових надходжень в 2017 р. в розмірі 24,3% від загальних
надходжень, що на 0,02 відсоткових пункти більше 2005 р. і на 4,5
відсоткових пункти менше 2010 р. З набранням чинності Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
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в Україні в 2014 р. розмір податкових надходжень до місцевих бюджетів
склав 23,8% від загальної суми.
Табл. 1. Частка бюджетоутворюючих податків в доходах Зведеного
бюджету України, за роками [11]
Показник
2005
Доходи Зведеного
бюджету, млн грн
Податкові
надходження
всього, млн грн
в т. ч.: до
державного
бюджету, %
До місцевого
бюджету,%
У відсотках до
доходів Зведеного
бюджету,%
Податок на
доходи фізичних
осіб, млн грн
У відсотках до
доходів Зведеного
бюджету,%
Податок на
прибуток, млн грн
У відсотках до
доходів Зведеного
бюджету,%
Податок на
додану вартість,
млн грн
У відсотках до
доходів Зведеного
бюджету,%

2010

2013

Рік
2014

2015

2016

2017

134183,2 314506,3 442788,7 456067,3 652031,0 782859,5 1016969,5
98065,2 234447,7 353968,1 367511,9 507635,9 650781,7 828158,8

75,9

71,2

74,2

76,2

80,7

77,4

75,7

24,1

28,8

25,8

23,8

19,3

22,6

24,3

73,1

74,5

79,9

80,5

74,9

83,1

81,4

17325,2 51029,3 72151,1 75202,9 99983,2 138781,8 185686,1

12,9

16,2

16,3

16,5

15,3

17,7

18,3

23464,0 40359,1 54993,8 40201,5 39053,2 60223,2 73396,8
17,5

12,8

12,4

8,8

6,0

7,7

7,2

33803,8 86315,9 128269,3 139024,3 178452,4 235506,0 313980,6

25,2

27,7

28,9

30,5

27,4

30,1

2015

За сучасних умов взаємовідносини контролюючих органів з платниками
податків засновані на застосуванні переважно фіскальної функції на
противагу стимулюючій і регулюючій функцій, що унеможливлює
застосування партнерських відносин між контролюючими органами і
платниками податків.
Надання пріоритетності стимулюючій функції при податковому
адмініструванні можливе внаслідок зменшення зацікавленості фіскальних
органів в застосуванні необґрунтованих штрафних податкових санкцій, які є
основним показником їх діяльності. Важливе значення при взаємовідносинах
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фіскальних органів з платниками податків має зниження податкового тягаря
на економіку, вдосконалення підходів щодо порядку нарахування податкових
санкцій, підвищення ролі і вдосконалення попереднього контролю, а також
інформаційно-роз'яснювальної роботи та підвищення рівня податкової
культури (рис. 3).
Податковий облік і контроль як основні
елементи податкового адміністрування

Попередній
податковий контроль
Попереджувальнапрофілактична
функція

Облік платників податків і
об’єктів оподаткування
Інформаційнороз’яснювальна
функція

Наступний
податковий контроль
Камеральні
податкові
перевірки

Рекомендаційне уточнення
податкових декларацій
відповідно до критеріїв
податкових ризиків

Інформування платників
податків

Попередній аналіз на стадії
планування

Інформаційна взаємодія
податкових органів з
іншими державними
структурами

Відбір платників податків
для виїзних податкових
перевірок при їх плануванні
Аналіз схем ухилення від
сплати податків і підготовка
пропозицій щодо припинення і
попередження цих схем

Маркірування тютюнових
виробів і алкогольної
продукції
Ведення єдиного реєстру
лотерей
Застосування методів
зниження податкових ризиків
Робота із заявками платників
податків та з анонімними
заявами щодо сумнівних
операцій

Виїзні
податкові
перевірки

Роз’яснювальна робота

Інформаційна взаємодія
Державної фіскальної
служби України з
органами поліції

Інформування платників
податків про початок
виїзної податкової
перевірки
інтеграція баз даних
податкових органів з базами
даних інших відомств

Видача після документальної
перевірки акту
Розробка показників та оцінка ефективності попереднього контролю

Рис. 3. Зміст попереднього податкового контролю та його взаємозв'язок з
урахуванням платників податків і подальшим контролем
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Попередній податковий контроль є одним із пріоритетних напрямів
податкового адміністрування в системі регуляторних механізмів розвитку
підприємницької діяльності, спрямований на попередження податкових
правопорушень. З огляду на це, фіскальні органи повинні застосовувати
відповідні заходи, спрямовані на недопущення порушень юридичними і
фізичними особами обов'язкових вимог, встановлених податковим
законодавством шляхом відбору платників податків для проведення виїзних
податкових перевірок. Масово-роз'яснювальна робота та обслуговування
платників податків є важливими функціями попереднього податкового
контролю, пов'язаними з попередженням податкових правопорушень і
злочинів.
Для фіскальних органів визначити ефективність попереднього
податкового контролю в порівнянні з контролем, який здійснюється
відповідно до чинного податкового законодавства складно. Це пов'язано як з
необхідністю використання значної кількості оціночних показників за
різними напрямами попереднього контролю, так і з тим, що ряд показників
переважно мають суб'єктивних характер. Показники ефективності
податкового контролю повинні охоплювати всі основні функції податкового
адміністрування: від реєстрації та обліку платників податків до планування
виїзних перевірок і досудового оскарження рішень фіскальних органів.
Проведені дослідження в сфері податкового адміністрування в системі
регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності дають
підстави виокремити додаткові показники оцінки ефективності попереднього
податкового контролю, зокрема:
1) частка знову зареєстрованих юридичних та фізичних осіб до
загальної кількості платників податків;
2) частка платників податків, які подають нульові податкові декларації
до загальної кількості платників податків;
3) частка платників податків, які не подають податкові декларації
протягом 1 року до загальної кількості платників податків;
4) частка суб’єктів господарювання малого бізнесу до загальної
кількості платників податків, які перебувають на податковому обліку.
Використання таких показників має суттєвий вплив на ефективність
результатів діяльності фіскальних органів.
Важливе значення сфері податкового адміністрування в системі
регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності має податкова
культура, яка характеризує рівень податкової самосвідомості в суспільстві,
при якому держава усвідомлює і проводить податкову політику із
врахуванням інтересів суспільства. Платники податків при цьому
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усвідомлюють необхідність виконання ними обов'язків щодо повної і
своєчасної сплати належних податків та обов’язкових зборів відповідно до
законодавства до бюджетів всіх рівнів. Формування податкової культури слід
розглядати з двох позицій, які одночасно є напрямами підвищення її рівня.
По-перше, як процес, безпосередньо пов'язаний з формуванням ціни
суспільних благ, якими є податки. В цьому випадку податкову культуру слід
розглядати як зі сторони держави, так і зі сторони платників податків.
Податкова культура держави, її рівень виражається в ступені відповідності
чи невідповідності наданих суспільних благ (за обсягом і якістю), рівню
податкового тягаря на економіку і величину розриву параметрів тягаря
нарахованих податків і тягаря фактично сплачених податків по відношенню
до ВВП. З огляду на це, підвищення податкової культури безпосередньо
залежить від рівня оптимізації податкового тягаря, що може бути досягнено
шляхом регулювання ставок з основних бюджетоутворюючих податків і
підвищення їх ефективності, збільшення обсягу наданих державою
суспільних благ, підвищення ефективності та результативності державних
витрат тощо.
По-друге, як виховний процес, який передбачає формування державою
у населення країни податкової грамотності. Низький рівень податкової
культури населення зумовлений низкою причин, які отримало суспільство
від соціалістичного господарювання за часів СРСР. Основними із них є
відсутність податкової системи та оподаткування; проведення політики
"високих податків" при неадекватному обсязі суспільних благ в
пострадянські часи, фінансової безграмотності переважної більшості
населення; недостатня інформованість платників податків з податкового
законодавства; відсутність партнерських взаємовідносин в оподаткуванні і
агресивний характер дій фіскальних органів. Усунення вищеперерахованих
проблем є однією із передумов модернізації фіскальних органів з метою
вдосконалення податкового адміністрування в системі регуляторних
механізмів розвитку підприємницької діяльності.
Висновки. Проведені дослідження в сфері податкового адміністрування
В сучасних умовах господарювання вплив регуляторних механізмів на
розвиток підприємницької діяльності набуває все більшої ваги. Так,
взаємовідносини контролюючих органів з платниками податків, нині,
базуються переважно на фіскальній функції що унеможливлює застосування
партнерських відносин. Надання пріоритетності стимулюючій функції
можливе лише при знижені податкового тягаря на економіку в цілому,
вдосконалення механізму нарахування податкових санкцій, упередженню і
профілактики податкових правопорушень, а також інформаційно27

роз'яснювальної роботи та підвищення рівня податкової культури, що в свою
чергу вплине позитивно на розвиток підприємницької діяльності в Україні.
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Аннотация
Бечко П. К., Власюк С. А., Кобылянский Н.А.
Налоговое администрирование в системе регуляторных механизмов развития
предпринимательской деятельности
В системе государственного налогового менеджмента наиболее действенным
является налоговое прогнозирование и планирование в результате которого
определяются налоговые поступления.
Рассматривая научные труды стоит отметить, что в исследованиях
рассмотрены основы фискального пространства предпринимательской деятельности,
инструменты механизма налогового регулирования, налоговые рычаги государственного
регулирования и т.п. Но все же относительно низкий уровень внимания к налоговому
администрированию
в
системе
регуляторных
механизмов
развития
предпринимательской деятельности.
Теоретико-методологическими основами исследования являются научные подходы
к выяснению сути налогового администрирования и формирования рациональных
предложений по его совершенствованию в Украине.
В соответствии со статьей 14 Налогового кодекса Украины налоговое
администрирование трактуется как совокупность решений, процедур и действий
контролирующих органов, которые определяют институциональную структуру
налоговых и таможенных отношений, организуют идентификацию и учет объектов
налогообложения
и
налогоплательщиков,
обеспечивающих
обслуживание
налогоплательщиков и организацию контроля по уплате налогов.
Существенное
влияние
на
механизм
территориального
налогового
администрирования имеет разработанная Кабинетом Министров Украины и
утверждена Верховной Радой Украины Концепция реформирования местного
самоуправления и территориальной организации власти в Украине.
Согласно внесенным изменениям в Бюджетный и Налоговый кодексы состоялась
финансовая децентрализация: местные бюджеты за последние годы выросли на 165,4
млрд. грн: с 68,6 млрд. грн. в 2014 до 234 млрд грн в 2018. Доля местных бюджетов в
сводном бюджете Украины остается неизменной и на конец 2018 составила 24,3 % (у
2005 р. – 24,1%
Проведены мероприятия по децентрализации улучшения территориального
налогового администрирования свидетельствуют о незначительных суммах
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перераспределения налоговых поступлений в пользу местных бюджетов.
Проведенные исследования в сфере налогового администрирования в системе
регуляторных механизмов развития предпринимательской деятельности дают основания
выделить дополнительные показатели оценки эффективности предыдущего налогового
контроля.
Важное значение сфере налогового администрирования в системе регуляторных
механизмов развития предпринимательской деятельности имеет налоговая культура,
которая характеризует уровень налоговой самосознания в обществе. Формирование
налоговой культуры следует рассматривать как процесс, непосредственно связанный с
формированием цены общественных благ, которыми являются налоги и как
воспитательный процесс, который предусматривает формирование государством у
населения страны налоговой грамотности. Устранение вышеперечисленных проблем
является одной из предпосылок модернизации фискальных органов с целью
совершенствования налогового администрирования в системе регуляторных механизмов
развития предпринимательской деятельности.
Ключевые
слова:
налоговое
администрирование,
децентрализация,
предпринимательская деятельность, налоговая культура, налоговый контроль
Annotation
Bechko, P., Vlasiuk, S., Kobylianskyi, M.
Tax administration in the system of regulatory mechanisms for the entrepreneurship
development
In the system of state tax management tax forecasting and planning are the most effective.
Tax revenues are determined as a result of them. With the entry into force of the Tax Code of
Ukraine, scientific investigations are aimed at studying the foundations of the fiscal space of
entrepreneurial activity, instruments, mechanisms of tax regulation, tax levers of state
regulation, etc. At the same time, the relatively low level of attention to tax administration in the
system of regulatory mechanisms for the development of entrepreneurial activity serves as a
prerequisite for a more in-depth investigation of this problem.
Scientific approaches to the clarification of the essence of tax administration and the
formation of rational proposals for its improvement in Ukraine are the theoretical and
methodological principles of the research.
According to Article 14 of the Tax Code of Ukraine, tax administration is treated as a set
of decisions, procedures and actions of controlling bodies which determine the institutional
structure of tax and customs relations, organize identification and accounting of objects of
taxation and taxpayers, provide service to taxpayers and organize control over the payment of
taxes and mandatory fees.
The Concept of the Reform of Local Self-Government and Territorial Organization of
Government in Ukraine developed by the Cabinet of Ministers of Ukraine and approved by the
Verkhovna Rada of Ukraine has a significant influence on the mechanism of territorial tax
administration.
In accordance with the amendments to the Budget and Tax Code, financial
decentralization took place: in recent years local budgets have grown by 165.4 billion UAH
(from 68.6 billion in 2014 to 234 billion UAH) with insignificant growth of the share of local
budgets in the Consolidated Budget of Ukraine. In 2018, its size was 24.3% which is by 0.2
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percent more compared to 2005. The measures taken to decentralize territorial tax
administration show small amounts of redistribution of tax revenues in favor of local budgets.
An important role in the field of tax administration in the system of regulatory mechanisms
for the development of entrepreneurial activity has a tax culture which characterizes the level of
tax self-consciousness of society. Formation of tax culture should be considered as a process
directly related to the formation of the price of public goods, which are taxes, and as an
educational process, which involves the formation of the tax literacy of the population by state.
Elimination of the above-mentioned problems is one of the prerequisites for the modernization of
fiscal authorities in order to improve tax administration in the system of regulatory mechanisms
for the development of entrepreneurial activity.
Key words: tax administration, decentralization, entrepreneurship, tax culture, tax control

УДК 332.8(477)
DOI 10.31395/2415-8240-2019-94-2-32-45
ЕКОНОМІКА ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА: СТАН, ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
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ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж
Уманського національного університету садівництва
У статті дається характеристика факторам, які зумовили
зростання обсягів будівництва житла у 2000-2008рр. та причинам його
падіння в другій половині 2008р. Виявлено, що найважливішими факторами,
які впливають на міжрегіональну диференціацію обсягів житлового
будівництва на сучасному етапі, є наявний дохід домогосподарств та
кількість укладених шлюбів.
Ключові слова: житлове будівництво, криза, інфляція, «будівельні
піраміди», відсоткова ставка, монополії, інвестиції, наявний дохід, кількість
шлюбів, політика сім'ї.
Постановка проблеми. У 1946 р. американський економіст С. Кузнець
дійшов висновку, що показники національного доходу, споживчих витрат,
валових інвестицій в устаткування виробничого призначення, а також у
будівлі і споруди виявляють взаємопов'язані двадцятирічні коливання. При
цьому він зазначив, що в будівництві ці коливання мають найбільшу
відносну амплітуду. Так з'явилася теорія будівельних циклів, яка дає
відповідь на питання чому будівельна галузь є однією із найважливіших
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