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In this report we describe the use of language Ukrainian 

2011 рік для України ознаменувався стрімкою зміною у системі 

оподаткування. Пов’язано це перш за все з тим, що з 1 січня поточного року 

введено в дію Податковий Кодекс України, метою якого є гармонізація балансу 

інтересів між державою та платниками податків, зменшення та 

унеможливлення ухилення від сплати податків, і як наслідок – підвищення 

конкурентоспроможності економіки України в умовах жорсткої міжнародної 

конкуренції. Реалізація такої мети значною мірою залежить від ефективності 

функціонування органів державної податкової служби та приведення їх 

діяльності у відповідність з вимогами сьогодення. Це вимагає як структурних 

перетворень податкової служби, так і удосконалення норм та правил, які 

регламентують діяльність органів державної податкової служби [1]. 



До структурних перетворень можна віднеси реформування органів 

державної податкової служби, скорочення районних ДПІ та їх об’єднання з 

відбором найбільш кваліфікованих спеціалістів з метою збільшення 

ефективності їх діяльності тощо. Нещодавно відбулося запровадження 

щомісячного проведення в ДПІ моніторингу перевірки професійних знань 

інспекторів задля  встановлення їх професійного рівня і при необхідності 

подальшого його підвищення. ДПС України спрямовує свою роботу не тільки 

на модернізацію внутрішньої системи органів, але й налагоджує зв’язки зі 

своїми клієнтами (платниками податків). 

Державна податкова служба запровадила новий сервіс, який дозволяє 

громадянам разом з податківцями подолати корупцію в лавах відомства, 

ліквідувати перешкоди, що заважають здійснювати підприємницьку діяльність, 

усунути складнощі у спілкуванні з посадовими особами. Ініціатива податківців 

називається "Пульс податкової". Це гаряча телефонна лінія, що працює за 

принципом call-back (податківці не тільки приймають звернення, але й потім 

повідомляють про результати перевірки та вжиті заходи) [2]. Лише за перших 2 

дні роботи лінії надійшло 19 звернень. Тематика цих звернень віддзеркалює 

прояви небезпечних для будь-якої державної установи "хвороб", як от 

порушення законних прав людей, зловживання владою. 

Ще одним виявом налагодження партнерських відносин між 

податківцями і платниками є відкриття Центрів обслуговування платників 

податків. Такі центри покликані створити комфортні умови для платників 

податків, своєчасні сплати ними податків і зборів до бюджету. У Центрі 

обслуговування платників податків податківці надають платникам податків 

цілий комплекс послуг – від дозвільних документів, довідок, податкових 

консультацій до процесу приймання податкової звітності. Крім того відвідувачі 

мають зручні умови для заповнення, так би мовити, "податкової документації". 

На телевізійних моніторах транслюється важлива та корисна інформація. Центр 

забезпечено доступом до корпоративної мережі ДПС України та Єдиної бази 



податкових знань. Це дає змогу якісно та оперативно надавати необхідну 

інформацію платникам податків. 

Тобто ДПС України виходить на новий рівень роботи, базуючи свої 

досягнення на іноземному досвіді, запозичивши, наприклад, у США 

автоматизовану систему обслуговування платників податків. Податкові органи 

не планують зупинятися на досягненому і прагнуть як можна більше 

покращити ефективність своєї роботи та налагодити взаємовідносини з 

податківцями та платниками податків. 
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