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ЕФЕКТИВНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПОДАТКІВ –  

ГАРАНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

EFFICIENT PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF TAXA-

TION AS A GUARANTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Розглянуто питання ефективності державного управління в сфері податків. 

Визначено основні етапи податкових перетворень та встановлено їх послідов-

ність. Розглянуто взаємозв‟язок між державним управлінням в податковій систе-

мі  та соціально-економічним розвитком регіону. Створено організаційно-

економічний механізм управління податковим потенціалом. Запропоновано шляхи 

вдосконалення та вектор розвитку державного управління в галузі оподаткування. 

Ключові слова: державне управління, управління в сфері податків, подат-

ковий потенціал, соціально-економічний розвиток, регіон. 

 
The efficiency of public administration in the sphere of taxes is considered. The 

main stages of tax reforms are identified and their sequence is established. The 

relationship between public administration in the tax system and the socio-economic 

development of the region is examined. An organizational and economic mechanism of 

tax potential management has been created. The ways of improvement and the vector of 

development of public administration in the field of taxation are proposed.  

Keywords: public administration, tax administration, tax potential, socio-

economic development, region.  

 

 

Постановка проблеми. Одною з найважливіших проблем сучасної 

України є забезпечення рівномірного розвитку всіх підсистем суспільства, 

зменшення податкового тягара, створення кріпкого податкового фундаменту 

для інтеграції України у всесвітню економічну систему. Вищезазначені по-

казники у більшій мірі залежать від ефективної контрольної функції подат-

ків, яка проявляється через державне управління в податковій сфері. 
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Нестабільні умови податкового законодавства та негативне ставлення 

платників податків до своїх обов‘язків: сплати податків та зборів, останніми 

роками призвели до зниження ефективності державного податкового конт-

ролю. Гострі дискусій між представниками фіскальних органів і суб‘єктами 

господарювання були визвані кризовими явищами в українській економіці, 

фінансовою нестабільністю підприємств, зменшенням сукупного попиту та 

податкових надходжень до бюджету. Звичайно що зазначені причини не-

гативно вплинули на організацію та ефективність державного податкового 

управління. Як результат, вищесказане вказує на нагальну потребу удоско-

налення, підвищення результативності та ефективності державного управ-

ління в податковій сфері, що і робить зазначену тему статті актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем 

державного управління в податковій сфері та як результату – соціально-

економічного розвитку, присвячені наукові праці О. Василика, 

С. Супруненка, А. Миронова, Л. Тарангула, О. Курносова, І. Ясенової, 

Л. Лучишина та ін. [1-7]. Згаданими науковцями зроблено значний внесок в 

аналіз взаємозв‘язків між податковим менеджментом та соціально-

економічним розвитком регіону через дослідження державного управління. 

В їхніх дослідженнях проаналізовано питання ефективності державного 

управління, стан та розвиток податкової системи, значення податкового по-

тенціалу, вплив Податкового кодексу на податкові можливості. Проте існує 

необхідність виявлення системного впливу державної політики у сфері опо-

даткування на соціально-економічний розвиток регіонів, обґрунтування вза-

ємозв‘язку між цими поняттями та на основі зробленого аналізу пропону-

вання  шляхів удосконалення. Усе це й становить мету нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному суспільстві податки ста-

ють універсальним інструментом державного регулювання. Так О. Василик 

називає податки найбільш ефективним інструментом регулювання економі-

чних відносин в країні. Тому податкові реформи, що проводяться в останні 

роки в нашій країні мають значний вплив на розвиток соціально-

економічних реформ [1].  

Ефективна державна податкова політика слугує фундаментом для со-

ціально-економічного розвитку регіонів. В свою чергу податкова політика 

визначена необхідністю дієвого управління податковим потенціалом.  

За С Супруненко податковий потенціал регіону являє собою потен-

ційно можливий рівень податкових доходів бюджетної системи, обумовле-

ний регіональними можливостями і отриманий в умовах максимально пов-

ного використання ресурсів в умовах реалізації напрямів фінансової політи-

ки, стимулюючих податкову активність суб'єктів господарювання конкрет-

ного регіону [2]. 

Під визначенням «управління податковим потенціалом» маються на 

увазі дії центральних і регіональних органів державного управління та міс-

цевого самоврядування, в межах виділених повноважень та в умовах чинно-
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го законодавства, зорієнтованих на акумулювання, збагачення та викорис-

тання групи оподатковуваних ресурсів, що сприяють нагромаджуванню  до 

бюджетів різних рівнів податків і зборів, потрібних для соціально-

економічного розвитку, з урахуванням впливу державної податкової політи-

ки, на основі структури регіональної економіки та економічної кон'юнктури.  

Існують певні чинники, що впливають на податкові можливості. На-

приклад, А. Миронов виділяє такі чинники: ефективність податкової політи-

ки, бюджетна політика, недоліки і різночитання в законодавстві, територіа-

льно-економічне розміщення виробництва, диференціація платників подат-

ків і доля сплачуваних ними податків до бюджету регіону, міграція, якість 

податкового адміністрування, податкове навантаження на платника подат-

ків, тіньова економіка, податкова культура [3]. Окрім основних чинників на 

податковий потенціал регіону впливають політичні, фінансові, інфляційні, 

інвестиційні, інноваційні, експортні, трудові, виробничі та інші фактори 

[4Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Обґрунтування основних чинників, які впливають на податкові мож-

ливості, зумовило необхідність розробки автором організаційно-

економічного механізму управління податковим потенціалом регіону з ме-

тою детального вивчення та розробки стратегії вдосконалення (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм управління податковим 

потенціалом регіону.  

Джерело: складено на підставі [5]. 
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угідь. 
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Організаційно-економічний механізм управління податковим 

потенціалом регіону включає послідовність фінансових перетворень 

«податковий потенціал – податкові доходи – результат (соціально-

економічний розвиток регіону)». Що свідчить про те, що ефективне 

державне управління податковими можливостями може покращити 

соціально-економічний розвиток регіону. Механізм охоплює чотири стадії: 

формування і розширення податкового потенціалу, схильних до впливу 

соціально-економічних чинників на податкову базу регіону; використання 

податкового потенціалу, на якій здійснюється його трансформація в 

податкові доходи бюджету, і використання податкових доходів, від 

ефективності якого, у свою чергу, залежить результат – соціально-

економічний розвиток регіону.  Показники оцінки результативності управління формуванням, розши-

ренням і використанням податкового потенціалу розглядаються у взаємоз-

в'язку з показниками оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону. 

Розширення податкового потенціалу, якому повинне передувати фор-

мування соціально-економічного потенціалу регіону, повинне здійснювати-

ся за рахунок податкової бази підприємницької, зовнішньоекономічної дія-

льності, природокористування, власників рухомого і нерухомого майна, 

юридичних осіб, фізичних осіб. 

Використовувані податкові можливості, що є податковими доходами 

зведеного бюджету області, включаючи місцеві, частину загальнодержавних 

податків, що залишаються в регіоні, податків по спеціальних податкових 

режимах, обумовлює рух податкових потоків до бюджетів, які, у свою чергу, 

використовуються для вирішення завдань соціально-економічного розвитку 

територій, при русі фінансових потоків з бюджетів, тим самим здійснюється 

їх кругообіг. 

Організаційно-економічна модель включає активізацію кругообігу фі-

нансових потоків регіону між суб'єктами державної податкової політики: 

центр, регіони України, платники податків. Основою цієї активізації є ство-

рення сприятливих у сфері оподаткування умов для підприємницької діяль-

ності. Визначальною умовою зростання рівня податкових доходів зведеного 

бюджету області є підвищення результативності управління податковим по-

тенціалом регіону, формування якого багато в чому залежить від активності 

підприємницької діяльності добросовісних платників податків, що обумов-

лює зростання соціально-економічного потенціалу регіону. 

Податкові доходи, що формуються в регіоні, потрапляють до бюдже-

тів інших регіонів, у тому числі, які є менш податково самозабезпеченні, 

здійснюючи міжбюджетне вирівнювання, покриваючи їх недолік та допома-

гаючи їх розвитку.  

Висновки. Отже, соціально-економічний розвиток регіонів прямо 

пропорційно залежить від ефективного державного управління, особливо у 

податковій сфері. Удосконалення податкового менеджменту – це шлях до 
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збільшення податкового потенціалу території, ефективності його викорис-

тання шляхом переведення його розвитку з екстенсивного шляху на інтен-

сивний [6].  

З огляду на розроблену схему чітко бачимо, що все взаємопов‘язано. І 

гарно зроблена робота на початку (державний контроль податкової системи) 

дасть чудові результати наприкінці (економічний розвиток).  

Розроблений механізм управління податковим потенціалом регіону чі-

тко вказує на те, що розширення податкових можливостей можливе лише 

при ефективному державному управлінні підприємницькою податковою ба-

зою, зовнішньоекономічною діяльністю, природокористуванням, діяльністю 

власників рухомого і нерухомого майна, юридичних та фізичних осіб. Проте 

слід пам‘ятати, що зріст податкових можливостей відбудеться лише тоді, 

коли вплив на нього буде розглядатися і в стратегічному, і в тактичному 

плані. Якщо розширити базу оподаткування за рахунок впровадження ново-

створених податків та зборів або підвищення їх ставки або ставки вже існу-

ючих податків, це призведе до збільшення податкового навантаження на на-

селення. Як результат, податкові надходження до бюджету збільшаться, але 

на певний період часу, а після збільшення податкового тягара впаде рівень 

виробництва та підприємницької діяльності, що в свою чергу призведе до 

звуження бази оподаткування та податкових надходжень.  

Тому ми погоджуємося з Ясеновою І. про те, що формулювання за-

вдання збільшення податкового потенціалу території шляхом вдосконалення 

податкової системи не означає одномоментного його розширення, а має на 

увазі якісну зміну [6]. 

Також державне управління в сфері податків в умовах інтеграції має 

бути більш зорієнтованим на законодавство Європейського союзу. Основ-

ними завданням є зниження податково тягара, щоб надати змогу бізнесу ро-

звиватися; посилення захисту суб‘єктів оподаткування; спрощення системи 

оподаткування; організація контролю за ухиленням від сплати податків; 

створення податкових стимулів для провідних галузей господарювання в 

Україні. Поряд з цим має бути запроваджений жорсткий та ефективний кон-

троль за використанням державних фінансів, який відповідав би принципам 

та нормам фінансового контролю в країнах ЄС [7]. 

Рівняння на світові стандарти оподаткування та безпосереднє підви-

щення організації, впровадження і контролю  податкової культури в Україні 

надасть високі показники податкових надходжень та покращить взаємовід-

носини між працівниками податкової служби і суб‘єктами оподаткування у 

складному процесі здійснення податкового контролю. 

Проте просте повторення зарубіжної системи оподаткування не при-

веде до очікуваного результату. Адже державний устрій кожної країни має 

свої особливості, тому підвищення податкової культури України має базува-

тись на когнітивних особливостях, історичних фактах та соціально-

економічній сучасності. 
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