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ІННОВАЦІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ПРОГРАМНО-
ЦІЛЬОВОМУ УПРАВЛІННІ СФЕРОЮ 
ОПОДАТКУВАННЯ

Abstract. The author of the ar�cl e researched and substan�ated an innova�ve approach to the 

public administra�on sphere of taxa�on. The author had analyzed the key terms that characterize 

the current system of taxa�on in Ukraine. It based on the analysis of interna�onal experience and 

taking into account the modern features of organiza�on of the public administra�on in the sphere 

of the income and fees proposed to introduce in Ukraine the program target model of the public 

administra�on sphere of taxa�on. Its main feature is the targeted taxes, which the author had 

outlined on the example of property tax. The advantage of this model is that it will, on the example 

of housing stock of Ukraine, ensure the financial liability of the ownerships for the preserva�on 

and renova�on of inhabita�ons. Herewith, the state func�ons will be financially provided by the 

targeted tax revenues from residen�al property.
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Вступ. На сьогодні перед керівництвом держави у зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією та 
критичним соціально-економічним становищем постали виклики, які вимагають прийняття нагальних 
і нестандартних рішень у сферах, деякі з яких і до цього були об’єктами постійних трансформацій. 
Так, сфера оподаткування чи не щорічно структурно та змістовно змінювалася під впливом державних 
фінансових і політичних потреб, що значною мірою викликало невдоволення суб’єктів господарювання 
– платників податків, а з іншого боку – отримувачів обмежених бюджетних коштів. 

Ми вважаємо, що незважаючи на постійні трансформації, система управління сферою 
оподаткування залишається неефективною, зокрема з причини відсутності змістовного економічного 
і фінансового зв’язку між реформами податків і зборів, з одної сторони, і вирішенням у результаті 
конкретних господарських та соціальних проблем, з іншої сторони1 Маніпулювання податковими 
ставками заради загального наповнення бюджету без урахування зворотних зв’язків повинно подекуди 
поступитись місцем програмно-цільовому підходу, який набуває поширення в управлінні економікою і 
державними фінансами.

Мета статті – дослідити можливості інновацій у державному управлінні сферою оподаткування 
в Україні, організацією і програмно-цільовою методологією справляння податків і зборів, з точки зору 
вирішення проблем фінансування конкретних пріоритетних напрямів безпеки країни та соціально-
економічного розвитку2. 

Виклад основного матеріалу. Питанню діяльності сфери оподаткування завжди приділялася 
неабияка увага з боку економістів3, зокрема у контексті трансформацій економічної системи в Україні 
. Не могли залишитись дані проблеми і поза увагою юридичної науки. Багатьма фахівцями у сфері 
публічного, адміністративного, податкового та фінансового права зверталась увага на необхідність 
всебічного дослідження доходів та зборів з точки зору юриспруденції. Так, значну увагу даній 
проблематиці приділили у своїх роботах О.А. Музика, А.В. Нонко, Ю.В. Оніщук, З.І. Перощук, 
О.В. Покатаєва, Т.О. Проценко, Е.У. Чапух та багато інших. Серед науковців, які досліджували дану 
проблематику з точки зору системи державного управління варто відзначити Н.І. Балдич, В.Г. Бодрова, 
Т.А. Крушельницьку та О.М. Сафронову.
1 Постанова про утворення Державної фіскальної служби 2014 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт 
Верховної ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/160-2014-%D0%BF>.
2 Бодров, В.Г., Балдич, Н.І., Сафронова, О.М. (2013). Державне управління у фінансово-економічній сфері: навч.-
метод. матеріали. Київ: НАДУ.
3 Сенів, Л.А. (2010). До питання про поняття та економічну природу доходів. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 
134-138.
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Зрозуміло, що безпосереднім загальним і багатоаспектним об’єктом, на який справляють вплив 
державні податкові органи (органи доходів та зборів), є підпорядкована їм сфера. Постає питання: що 
ж саме у цій сфері виступає об’єктом державного управління (публічного адміністрування) з боку 
податкових органів. Таке визначення можливо здійснити за допомогою аналізу змісту та особливостей 
самих понять «дохід», «збір», «податок» тощо, що дозволить у подальшому уникнути суперечливих 
висновків та розбіжностей у трактуванні організації та сутності управління.

Сутність категорії «податок» розкрита у ст. 6 Податкового кодексу України, який визначає, що 
податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників 
податку відповідно до зазначеного кодексу4. Як бачимо, вже у визначенні податку декларується його 
нецільовий характер і абстрактна, загальна мета.

Наступним поняттям в адмініструванні з боку органів оподаткування є збір. Податковим кодексом 
України визначається, що збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що 
справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок 
вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими 
уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. А сукупність податків та зборів, що 
справляються за Податковим кодексом України законодавець визначає як податкову систему України5. 
Відповідно і податки і збори є обов’язковими платежами, які забезпечують покриття публічних витрат, 
одночасно слід погодитись із зауваженням, що правові режими зазначених платежів різні6. Оскільки 
вчинення такого роду дій є метою платника збору та задовольняє чітко визначені потреби, збір має 
цільовий характер, який в деяких джерелах ще визначають як індивідуальний та пов’язують з наявністю 
у збору суворо визначеної мети та спеціальних інтересів7. 

Ще одне, яке необхідно розглянути, виходячи з мети та завдань даного дослідження, це «єдиний 
внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування» (далі  єдиний внесок). Закон України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року 
№ 2464 – IV під єдиним внеском на загальнообов’язкове соціальне страхування розуміє консолідований 
страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального 
страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, 
передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових 
виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування8. 
Даний вид платежів, що сплачується на користь держави, у порівнянні з податками, зборами та митними 
платежами, має низку особливостей. Зокрема, ми погоджуємося з позицією окремих науковців, що 
єдиний внесок як збір до державних цільових фондів, відповідно до всіх ознак є квазіподатком9 і формує 
додаткову підсистему оподаткування, причому, переважно цільового характеру. 

Упродовж останніх двох десятків років об’єктом кількох реформ в Україні ставала організаційна 
структура органів управління у сфері оподаткування. Ці реформи мали на меті удосконалення 
операційної ефективності та результативності і надання сервісних послуг платникам податків. За 
великим рахунком, ці зусилля відобразили ширший тренд в еволюції структури податкових органів, від 
початкової структури, що базувалася значною мірою на критерії «тип податку» до такої, що базується 
на «функціональному» критерії. Для багатьох підрозділів податкових органів були також зроблені 
кроки щодо структурування їхніх функцій (сервіс, перевірка тощо) відповідно до «сегменту платників 
податків». Загалом у процесі еволюції сформувалися наступні моделі управління у сфері оподаткування, 
ураховуючи зарубіжну практику10:

1) організаційна модель за типом податку  найбільш рання модель, яка використовувалася для 
податкових адміністрацій і базувалася відповідно до критерію (тип податку). Окремі багатофункціональні  
 
4 Податковий кодекс України 2010 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 13-14, 15-16,  
17, 112.
5 Податковий кодекс України 2010 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 13-14, 15-16, 17, 112.
6 Воронова, Л.К. (2006). Финансовое право: учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. 
Харьков: Право, 220.
7 Пепеляев, С.Г. (2003). Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования. Москва: Издательско-
консультационная компания “Статус-Кво-97”, 97.
8 Закон про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 2010 (Верховна 
Рада України). Відомості Верховної Ради України, 2-3, 11.
9 Кучеров, И.И. (2009). Теория налогов и сборов (правовые аспекты). Москва: ЗАО «ЮрИнфоР», 76.
10 Tax Administration 2013: Comparative Information in OECD and Other Advanced and Emerging Economies. <http://
www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/tax-administration-2013_9789264200814-en#page1>.
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департаменти були відповідальними за кожен податок і були значною мірою самодостатніми і 
незалежними один від одного;

2) функціональна організаційна модель, у якій персонал організований принципово за 
функціональними обов’язками (реєстрація, облік, інформаційні процеси, аудит, збирання, апеляції 
тощо) і працює загалом у розрізі всіх податків; 

3) організаційна модель за групою платника податків. 
На сьогодні спостерігаються суттєві розбіжності у виборі організаційної моделі податкових 

органів серед розвинутих країн світу. Проте, можна виділити певні особливості11:

1) жодна з досліджуваних країн не застосовує моделі за типом податку у «чистому» вигляді. У 
Чехії, Люксембурзі, Сингапурі вона працює разом з функціональною;

2) функціональну модель застосовують у Канаді, Словаччині, Бразилії, Болгарії, Індії, Індонезії, 
Латвії, Литві, Малайзії;

3) модель за групою платника податків застосовують в Ірландії, США, Франції, ще у 4 країнах 
(Фінляндія, Німеччина, Мексика, Словенія) вона змішана із функціональною;

4) переважна більшість країн застосовують організаційну модель органів доходів, яка поєднує у 
собі всі три визначені моделі: Австралія, Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Греція, Угорщина, Ісландія, 
Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, 
Великобританія та ін. 

За підрахунками Мінрегіону України, накопичені потреби на реновацію житлового фонду 
складають в Україні близько 500 млрд грн, з яких певна частка припадає на державні зобов’язання, або 
буде фінансуватись з бюджету (Житловий фонд нараховує загальну площу майже 1,1 млрд. кв. м, з яких 
93,6% було введено понад двадцять п’ять років тому. В результаті невизначеності суб’єктів власності 
на будинки у післяприватизаційний період відбулося прискорене фізичне і моральне зношення житла. 
Отже, майже увесь житловий фонд в тій чи іншій мірі потребує або потребуватиме реконструкції або 
заміни, на яку в найближчі 10-15 років повинні бути направлені значні обсяги інвестицій)12. 

Існують принципові можливості надходження достатніх коштів при реформування оподаткування 
житлової нерухомості. Конкретний механізм балансування державних потреб у реновації житлового 
фонду та надходжень податку (збору) на нерухомість може бути реалізований за наступною схемою. 

Податком на нерухомість обкладаються всі власники і увесь житловий фонд. Потреби в коштах 
по роках визначаються як фіксована сума, розрахована у державних (регіональних) програмах реновації 
житла, з чого і випливає ставка оподаткування. Розподіл чи перерозподіл податкових надходжень між 
центром та регіонами (населеними пунктами) здійснюється у відповідності до програмних потреб. Такі 
потреби випливають передусім зі стану житлового фонду та житлового забезпечення.

Розглянемо запропонований підхід на прикладі наявних основних державних програм13. Так, 
Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
на 20092014 роки було передбачено загалом понад 12 млрд грн коштів державного бюджету для 
співфінансування житлового фонду. Незважаючи на мізерність цих коштів порівняно з дійсними 
потребами, і ці завдання не були виконані, а рівень фінансування склав 1,6 % планових потреб.

Крім того, Мінрегіоном України в рамках реалізації Плану заходів з виконання Державної програми 
активізації розвитку економіки на 20132014 роки передбачені два наступні проекти у житловій сфері: 

– реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків на суму 2224,94 млн грн, з яких 
1960,506 млн грн – кошти Мінрегіону України під державні гарантії; 264,434 млн грн – співфінансування 
місцевих бюджетів.

– капітальний ремонт ліфтів на суму 879,095 млн грн: заміна 2062 ліфтів на суму 674,917 млн 
грн; модернізація 1109 ліфтів на суму 204,178 млн грн.

У 2013 році з державного бюджету надійшло лише 115 млн грн. 
На 2014 рік у житловій сфері були розроблені проекти державної підтримки нового будівництва 

на суму 8022 млн грн, капітального ремонту та реконструкції на 2996 млн грн (ще 659 млн грн на  
 

11 Онуфрик, С.Я. (2014). Зарубіжний досвід реформування органів державного управління у сфері доходів і 
зборів. Держава та регіони. Серія : Державне управління, 3, 40−44.
12 Ніколаєва, Т.В. (2013). Науково-методичні основи управління господарськими системами домоволодіння. Київ: 
НДЕІ.
13 Попередні підсумки виконання завдань у сфері житлово-комунального господарства за 2013 рік та перспективи 
на 2014 рік: Презентація Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України (2014).
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місцевому рівні), 2000 млн грн на модернізацію ліфтового господарства (ще 49 млн грн на місцевому 
рівні). Таким чином, з розглянутих державних документів на 2014 рік, якщо не враховувати ліквідований 
Національний проект «Доступне житло», можна визначити накопичені потреби на нове будівництво  
близько 8 млрд грн, капітальний ремонт і реконструкцію і ліфтове господарство – 15 млрд грн та  
2 млрд грн, що складає разом 25 млрд грн у цінах відповідного періоду.

На основі пропозицій14, визначаємо ставку оподаткування на рік і на місяць:

          25 : 1,1 = 22,85 грн/кв м та 1,9 грн.  (1)

При середньому тарифі утримання житла у багатоквартирному будинку 1,57 грн/ кв м за  
середню площу 23,7 кв. м річна квартирна плата на особу становила у 2013 р. 446,5 грн без урахування 
амортизації та інвестиційної складової. За нашою схемою квартирна плата має збільшитись для власника 
на 541,55 грн, тобто, більш, ніж удвічі, що є реальним. При середній площі житла приблизно 50 кв. м  
для середнього домогосподарства з 2,58 осіб щомісячні витрати на квартплату і податок складуть  
173,5 грн. Для власника елітного будинку площею 500 кв. м, щомісячний податок складе 800 грн, що 
так само є посильним.

Попри останні зміни у цінах і тарифах важливо бачити можливість «замкнути» подарок (збір) на 
потреби реновації житла через Мінрегіонбуд України, або скеровувати відповідні кошти через систему 
дотацій.

Висновки. Сфера оподаткування як складова системи державного управління в Україні постійно 
виступає об’єктом реформування З одного боку, це негативно позначається на встановленні довіри 
суб’єктів господарювання до державної політики у цій сфері. Зокрема, необхідно прагнути до досягнення 
рівноваги і ефективної взаємодії усіх суб’єктів системи державного управління у сфері оподаткування 
і використання бюджетних коштів, що досягається запровадженням принципів програмно-цільового 
управління. 

У реформуванні структури податкових органів поряд з моделями за типом податку, функціональною 
та за типом платників, пропонується розглянути нову, четверту модель (підмодель) програмно-цільового 
оподаткування.

Така модель, на прикладі житлового фонду, дозволить забезпечити фінансову відповідальність 
суб’єктів власності за збереження та реновацію житла. При цьому державні функції мають бути 
фінансово забезпечені цільовими податковими надходженнями від житлової нерухомості.

Цільовий податок на нерухомість доцільно поширити на всіх власників, не залежно від розміру 
площ. Принцип соціальної справедливості реалізовуватиметься з урахуванням нерівномірності як площ 
житла, так і відповідних доходів громадян. У випадку неспроможності утримувати нерухомість включно 
зі сплатою податку власник повинен перейти у категорію винаймача житла, продавши нерухомість або 
передавши її державі.
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