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Проблема інформаційного забезпечення адміністративної діяльності 

у сфері справляння податків є актуальною для розвитку загальної теорії 
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права, інформаційного права та законодавства в цілому. 

Загальнотеоретичне вивчення особливостей суспільних відносин у цій 

сфері, виявлення пропусків та протиріч їх правового регулювання 

необхідно для удосконалення правотворчої та правозастосовної діяльності 

у вказаному напрямку. В умовах створення Міністерства доходів і зборів 

України та відносин, які при цьому виникають, необхідно формувати 

нормативно-правову базу, в тому числі і в інформаційній сфері.  

У зв’язку із зміною парадигми інформаційної політики держави,  

виникла необхідність у прийнятті нової редакції Закону України «Про  

інформацію», яким визначено, що основними напрямами державної  

інформаційної політики є: забезпечення доступу кожного до інформації;   

забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, 

зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації;   

створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства; 

забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних 

повноважень; створення інформаційних систем і мереж інформації, 

розвиток електронного урядування; постійне оновлення, збагачення та 

зберігання національних інформаційних ресурсів; забезпечення 

інформаційної безпеки України; сприяння міжнародній співпраці в 

інформаційній сфері та входженню України до світового інформаційного 

простору.  

Автор згоден з науково-дослідним аналізом законодавчо 

задекларованих положень щодо інформаційної політики України, що 

здійснений А.М. Новицьким, який дає можливість констатувати щодо  

вибору пріоритетного напряму розвитку інформаційних відносин у 

формуванні інформаційного суспільства в Україні [1, с. 325]. 

Метою даного дослідження є узагальнення наукових розробок 

адміністративно-правових засад інформаційного забезпечення у сфері 

справляння податків. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності 

органів державної влади в умовах формування інформаційного суспільства 
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є досить важливим чинником, який забезпечує прийняття вірних 

управлінських рішень посадовими особами та органами.  

Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення у 

сфері справляння податків, що аналізуються у статті, розглядаються на 

основі праць вітчизняних та зарубіжних науковців, які вивчали, 

досліджували та впроваджували в практику різноманітні аспекти цього 

питання. 

Дослідження сфери інформаційної діяльності та їх правових основ 

ґрунтуються на сучасних розробках у галузі теорії держави і права, 

конституційного та адміністративного права, відображених у працях 

В.Б.Авер’янова, М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, О.О.Бандурки, 

Д.М.Бахрах, В.Т. Білоуса, Ю.П.Битяка, І.П.Голосніченко, Є.В. Додіна, П.В. 

Дихтієвського, Б.М. Лазарєва, С.В. Ківалова, В.В. Коваленка, Ю.М. 

Козлова, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко, Н.Р. Нижник, 

І.М. Пахомова, А.М. Подоляки, Т.О. Проценка, О.П. Рябченко, А.О. 

Селіванова, С.Г. Стеценко, Ю.О. Тихомирова, М.М. Тищенка, Ю.С. 

Шемшученка, М.К. Якимчука та інш. 

Так, організаційно-правові проблеми розробки й використання 

автоматизованих інформаційних систем, організації інформаційного 

забезпечення як однієї з функцій управління знайшли своє відображення у 

наукових працях О.Ф. Андрійко, К.І. Бєлякова, Р.А. Калюжного, В.В. 

Копєйчикова, Є.Б. Кубка, Є.Ф. Мельник, В.Ф. Опришка, В.М. Селіванова, 

В.Ф. Сіренка, В.В. Цвєткова, О.Х. Юлдашева та інш. 

Адміністративно-правові аспекти сфери справляння податків 

досліджено у працях таких вчених, як О.О. Бандурка, А.І. Берлач, В.Т. 

Білоус, Л.К. Воронова, Ю.В.Гаруст, О.П. Дзісяк, Л.М. Касьяненко, В.В. 

Костицький, М.П.Кучерявенко, В.Б. Марченко, Т.О. Мацелик, А.М. 

Новицький, С.П.Позняков, Т.О. Проценко, Д.М. Рева, А.В. Роздайбіда, 

Ю.І. Руснак, Л.А.Савченко, А.О. Селіванова та інш. 

Питання організації та діяльності органів державної податкової 
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служби та її інформаційного забезпечення висвітлюється в працях вчених 

та практиків, таких, як М.Я.Азаров, І.В.Арістова, О.О.Бандурка, 

В.Т.Білоус, А.В.Головач, А.В.Дегтяр, А.М.Новицький, М.В.Коваль, 

М.П.Кучерявенко, В.І.Полюхович, О.П. Рябченко, О.М.Розум, 

Л.А.Савченко, О.В.Солдатенко, Т.О. Проценко, В.О. Шамрай та інш. 

Вивчення досвіду зарубіжних країн в сфері справляння податків та її 

інформаційного забезпечення передбачила звернення до праць вчених 

дальнього зарубіжжя, а саме: праці Р.Берда та Э. Золта присвячені 

питанню податкової політики, зокрема впливу інформаційних технологій 

на податкове середовище, в країнах, що розвиваються, Г. Дженкинс 

присвятив свої дослідження інформаційним технологіям та інноваціям у 

сфері податкового адміністрування, Дж. Зейферт розробив керівництво по 

комп’ютеризації функцій державного управління, праці Б. Озгена 

присвячені електронному оподаткуванню. 

Інформаційне забезпечення державного управління в цілому ставало 

предметом уваги таких правознавців країн співдружності незалежних 

держав (СНД), як А.Б. Агапов, І.Л. Бачило, А.Б.Венгеров, О.О. Гаврилов, 

В.О. Копилов, І.А. Кубасова, О.В.Мелкадзе, В.Н.Мірошніченко, 

А.Г.Михайлов, М.А.Нагорна, Ю.Г. Просвірнін, О.С. Устинович та інш.  

Правовому регулюванню інформаційних ресурсів податкових 

органів Російської Федерації, правовому регулюванню інформаційного 

забезпечення податкового адміністрування, правовому регулюванню 

інформаційного обміну учасників податкових правовідносин податкових 

органів, особливостям правового регулювання в інформаційній сфері 

присвячені праці А.Ю.Аліпченкова, Д.Г. Бурцева, М.В. Верстова, Ю.В. 

Грєбєннікова, А.Ю. Ільїна, Д.Г. Коровяковського, І.І. Кучерова, А.В. 

Лисенко, К.В. Маслова, А.В. Торшина та інш. 

Так, адміністративну діяльність у сфері справляння податків можна 

визначити як різновид виконавчо-розпорядчої управлінської діяльності, що 

охоплює широке коло суспільних відносин, які складаються як усередині 
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податкових органів, яка займається справлянням податків і зборів, так і за 

її межами. 

Під інформаційним забезпеченням адміністративної діяльності у 

сфері справляння податків розуміємо діяльність податкових органів, інших 

органів публічної влади та приватних суб’єктів (платників податків) щодо 

поширення, створення та захисту з метою поширення інформації, 

необхідної та достатньої для здійснення державного управління в сфері 

оподаткування в усіх її формах, з метою ефективного виконання 

покладених завдань по справлянню податків, як податковими органами так 

і іншими суб’єктами. 

Основною метою інформаційного забезпечення адміністративної 

діяльності у сфері справляння податків є всебічна інформаційна підтримка 

діяльності спеціально уповноваженого органу по забезпеченню 

надходжень коштів до бюджету на основі комплексу організаційних, 

нормативно-правових, технічних, програмних та інших заходів.  

 Аналіз наукових публікацій та чинної нормативно-правової бази 

дозволяє виділити наступні загальні принципи інформаційного 

забезпечення адміністративної діяльності у сфері справляння податків: 

законності, доступності інформації, скорочення кількості транзакцій, 

забезпечення зберігання та достовірності інформації, повноти та 

своєчасності надання інформації, необхідності та достатності інформації 

для виконання функцій управління, зручності інформації для виконання, 

дотримання режиму таємності, дотримання вимог податкової та 

комерційної таємниці.  

Базові науково-теоретичні, методичні та науково-практичні розробки 

в напрямку інформаційного забезпечення сфери справляння податків, її 

правового регулювання та модернізації податкової служби здійснюються 

Національним університетом ДПС України, Науково-дослідним центром з 

питань оподаткування, Науково-дослідним інститутом фінансового права. 

Зокрема, програмою розвитку Національного університету Державної 
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податкової служби України на 2011-2018 роки передбачено розвиток 

системи інформатизації та наукової діяльності, а саме: формування 

короткострокових, середньострокових та перспективних планів наукових 

досліджень наукових шкіл; організація наукових спеціалізованих 

електронних видань; проведення електронних конференцій; залучення для 

підготовки молодих науковців, провідних вчених зарубіжних країн з 

питань оподаткування та фінансового права; систематичне проведення 

міжнародних науково-практичних конференцій з питань оподаткування та 

фінансового права; завершення побудови інтегрованої корпоративної 

комп’ютерної мережі університету із залученням усіх структурних 

підрозділів і служб; забезпечення в публічних місцях (великі аудиторії, 

конференц-комплекс, актовий зал, бібліотека) WI-FI – Інтернет 

комунікацій; забезпечення доступу користувачів електронної бібліотеки до 

електронних бібліотек України та світу; під’єднання університету до 

міжнародних науково-навчальних мереж; участь (у т.ч. на оплатній основі) 

викладачів, спеціалістів та студентів університету в роботі Центру обробки 

інформації та Сховищі даних, що створюються ДПС України та інші.  

Також, протягом 2008–2012 навчального року на базі Національного 

університету ДПС України було проведено ряд наукових заходів, які 

безпосередньо внесли значний вклад в удосконалення інформаційного 

забезпечення адміністративної діяльності органів ДПС України, 

дослідження ролі інформаційних технологій в інформаційному 

забезпеченні адміністративної діяльності у сфері справляння податків та 

розробку науково-практичного коментаря до Податкового кодексу 

України.   

Важливий вклад в подальший розвиток інформації у сфері 

оподаткування внесли матеріали, пропозиції та рекомендації, які були 

оприлюднені на міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських науково-

практичних конференціях, таких як: „Організаційно-правове забезпечення 

діяльності контролюючих органів у сфері господарювання: проблеми 
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сьогодення та перспективи розвитку” (2008 р.); „Тенденції та перспективи 

розвитку податкової системи України” до 10-річчя НДЦ ПО (2008 р.); 

„Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (2009 

р.); „Новітні інформаційні технології і системи в економіці” (2009 р.); 

„Новітні інформаційні технології в економічній діяльності” (2010 р.); 

„Реформування податкової служби України відповідно до європейських 

стандартів” (2010 р.); „Гармонізація оподаткування у умовах 

глобалізаційних та інтеграційних процесів” (2011 р.); „Україна в нових 

реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку” (2011 р.); 

„Новітні інформаційні системи і технології в економічній діяльності” (2011 

р.); "Реформування податкової системи відповідно до європейських 

стандартів" (2011 р.); "Гармонізація оподаткування в умовах 

глобалізаційних та інтеграційних процесів" (2012 р.); "Проблеми 

впровадження інформаційних технологій в економіці" (2012 р.); "Новітні 

інформаційні технології в економічній діяльності" (2012 р.); "Новітні 

інформаційні технології в управлінні економікою" (2012 р.) та інші. 

На науково-методологічних та науково-практичних семінарах, 

круглих столах, які проходили за ініціативою та під керівництвом ДПС 

України, вироблений демократичний підхід до податкової служби, який 

передбачає перехід від фіскального тиску до сервісного обслуговування 

платників податків. Цьому були присвячені: „Сучасний стан та 

перспективи розвитку оподаткування в країнах ЄС” (2008 р.); „Проблеми 

удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері 

господарської діяльності” (2009 р.); „Модернізація ДПС України у 

контексті інноваційного розвитку” (2010 р.); „Становлення інформаційного 

суспільства в Україні: економіко-правовий аспект” (2011 р.); „Податковий 

кодекс України: практика реалізації та перспективи вдосконалення” (2011 

р.); "Адміністративно-процесуальна діяльність органів ДПС України у 

сфері взаємовідносин з платниками податків: сучасний стан та напрямки 

модернізації" (2011 р.); "Податковий кодекс як інституційно-правова база 
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реформування податкової системи України" (2011 р.); "Адаптація 

податкового законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу: стан, проблеми та перспективи" (2011 р.); "Становлення 

інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект" 

(2012 р.); "Модернізація ДПС України у контексті інноваційного розвитку" 

(2012 р.) та інші.  

Так, А.М. Новицький у своїй докторській дисертації «Правові основи 

формування інститутів інформаційного суспільства в Україні: теорія та 

практика» наголошує що «В Україні необхідно застосовувати комплексний 

підхід до інформаційної сфери як однієї із найактуальніших у контексті 

формування інформаційного суспільства. …. доцільно зосередити увагу на 

формуванні нормативно-правової бази регулювання інформаційних 

відносин, здійснити розробку відповідної Концепції правового 

забезпечення інформаційної політики держави, у якій передбачити всі 

напрями розвитку та відповідного правового регулювання інформаційних 

відносин у державі». [2, с.32] «Аналіз світового досвіду свідчить, що 

найбільш розвинені країни світу та країни, які зробили крок у своєму 

розвитку, останнім часом приділяли найбільше уваги саме формуванню та 

розвитку інститутів, притаманних інформаційному суспільству. Це 

підтверджується і кількістю та якістю нормативно-правових актів…» [2, 

c.31] 

Основні положення та ідеї дослідника щодо інформаційного 

забезпечення адміністративної діяльності у сфері справляння податків 

автором викладено у фахових виданнях: «Адміністративна діяльність 

органів Державної податкової служби України як об’єкт інформаційного 

забезпечення»; «Стан та перспективи впровадження інформаційних 

технологій в діяльність Державної податкової служби України у сфері 

справляння податків»; «Правове регулювання інформаційного 

забезпечення адміністративної діяльності у сфері оподаткування у 

Російській Федерації»; «Адміністративна діяльність у сфері справляння 
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податків», та, крім того, теоретичні висновки та практичні пропозиції 

були використані у ході проведення науково-дослідної роботи, яка 

виконувалась Науково-дослідним центром з проблем оподаткування за 

темою: «Удосконалення механізму використання відомчих інформаційних  

ресурсів ДПС України для проведення аналітичних розробок з метою 

виявлення схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, та ухилень від сплати податків», а також, на міжнародних 

науково-практичних конференціях та семінарах.  

Отже, міжнародно-правове визнання України та участь у 

загальносвітових інформаційних потоках, побудова інформаційного 

суспільства, інформатизація органів влади зумовлюють проведення 

державної політики у сфері інформаційного забезпечення адміністративної 

діяльності у сфері справляння податків, спрямованої на вирішення таких 

основних завдань: створення необхідних умов для задоволення 

інформаційних потреб органів державної влади, фізичних та юридичних 

осіб; визначення загального порядку формування і використання 

інформаційних ресурсів для всіх органів державної влади, також для 

утвореного Міністерства, охоплених процесами інформатизації; 

забезпечення сумісності, взаємодії та інтеграції інформаційних ресурсів на 

базі сучасних інформаційних технологій, міжнародних стандартів, 

уніфікованих систем класифікації та кодування інформації; ліцензування 

діяльності з надання інформаційних послуг для забезпечення відповідності 

якості інформаційних ресурсів; сертифікація інформаційних технологій та 

їх продукції в рамках державної і міжнародної систем сертифікації; 

забезпечення комплексного захисту державних інформаційних ресурсів і 

використання сучасних засобів і методів захисту інформації від 

несанкціонованого доступу, пошкодження, спотворення, руйнування та 

блокування.  
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