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НА ДЕРЖАВНОМУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Ткачик Ф.П. Інформаційне забезпечення діяльності податкових органів на державному і терито-
ріальному рівнях. У статті висвітлено актуальність інформаційного-аналітичного забезпечення функціо-
нування податкових органів в Україні на різних рівнях управління. Значну увагу приділено процесам ді-
джиталізації податкових сервісів та обґрунтовано перспективність їхнього моніторингу. Досліджено роль 
та специфічні риси інформаційного потенціалу податкових адміністрацій зарубіжних країн. Визначено сут-
нісні детермінанти інформаційного забезпечення діяльності податкових органів в Україні на державному 
й територіальному рівнях. Проведено діагностику можливостей електронного кабінету платника податків 
у розрізі модульних компонент. Досліджено особливості електронного податкового інформування органів 
місцевого самоврядування. Згруповано соціально-економічні та фіскальні ефекти від нарощування (іннова-
тизації) інформаційного потенціалу органів ДПС України.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, діджиталізація, електронні сервіси, фіскальна політика, по-
даткові інституції, місцеві фінанси.

Ткачик Ф.П. Информационное обеспечение деятельности налоговых органов на государственном 
и территориальном уровнях. В статье освещена актуальность информационного-аналитического обеспе-
чения функционирования налоговых органов в Украине на разных уровнях управления. Значительное вни-
мание уделено процессам диджитализации налоговых сервисов и обоснована перспективность их монито-
ринга. Исследованы роль и специфические черты информационного потенциала налоговых администраций 
зарубежных стран. Определены сущностные детерминанты информационного обеспечения деятельности 
налоговых органов в Украине на государственном и территориальном уровнях. Проведена диагностика воз-
можностей электронного кабинета налогоплательщика в разрезе модульных компонентов. Исследованы 
особенности электронного налогового информирования органов местного самоуправления. Сгруппированы 
социально-экономические и фискальные эффекты от наращивания (инноватизации) информационного по-
тенциала органов ГНС Украины.

Ключевые слова: информационное обеспечение, диджитализация, электронные сервисы, фискальная 
политика, налоговые институции, местные финансы.

Tkachyk Fedir. The information support of tax authorities at the state and territorial levels. The urgen-
cy of this problem is that in Ukraine the issue of digitalization of information support of the fiscal space becomes 
widespread when the country is faced with the problem of lack of funds in the budget to perform its functions. 
The article highlights the relevance of information and analytical support for the functioning of tax authorities in 
Ukraine at different levels of government. Considerable attention is paid to the processes of digitalization of tax 
services and the prospects of their monitoring are substantiated. The role and specific features of the information 
potential of tax administrations of foreign countries are studied. The essential and institutional determinants of 
information support of the activity of tax bodies at the state and territorial levels are determined. The main sourc-
es of information support of tax authorities at the state and regional levels are grouped. It has been established 
that the practice of collecting financial information from the resources of information portals and social networks 
has recently become popular, but this aspect requires thorough monitoring and verification, as well as anticipa-
tion of probable risks. It is proved that an important element for the study is electronic document management as 
an object of activity of the State Tax Service of Ukraine. In modern conditions, the interests of stakeholders are 
growing in terms of efficiency, convenience and clarity of the information received, and on the part of the state 
and its tax authorities – timely and comprehensive information to taxpayers. The main sources of information 
support of tax authorities in Ukraine and Germany are systematized. Emphasis is placed on the need to develop 
electronic document management at all stages of the budget and tax process. Diagnosis of the possibilities of 
the electronic office of the taxpayer in terms of modular components (general information, personal information 
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and information monitoring modular blocks) is conducted. The features of electronic tax information of local 
governments. The socio-economic and fiscal effects of increasing (innovation) of information State Tax Service 
of Ukraine are determinate.

Key words: information support, digitalization, electronic services, fiscal policy, tax institutions, local finances.

Постановка проблеми. Актуальність поставленої 
проблеми полягає в тому, що в Україні питання циф-
ровізації інформаційного забезпечення фіскального 
простору набуває великого поширення тоді, коли кра-
їна зіткнулась із проблемою нестачі коштів в бюджеті 
для виконання державою своїх функцій. Впроваджу-
ючи дієві інструменти державного регулювання за 
допомогою організації ефективної діяльності митно-
податкових інститутів, держава повинна створювати 
оптимальний фіскальний простір, а також впливати на 
відповідні процеси в суспільстві й забезпечувати най-
кращі умови щодо його інформатизації та самовдос-
коналення. Загалом цей процес є надто трудомістким 
і ресурсозатратним, отже, використання цифрових 
технологічних комунікацій має забезпечити якісні 
трансформації фіскального простору й гармонійного 
поєднання його складових частин в умовах поси-
лення інформатизації державного та регіонального  
управління.

Водночас не менш важливим питанням сьогодні 
виступає ефективний розвиток електронної звітності 
органів Державної податкової служби України (ДПС 
України) на всіх рівнях її функціонування. Парадок-
сально, що із зростанням кількості суб’єктів госпо-
дарювання, тобто платників податків, та динамізмом 
обов’язкових податкових платежів до бюджету зна-
чно збільшився потік інформації, що надходить на 
адресу податківців, зросла кількість документів, що 
потребують оперативного та адекватного реагування.  
Це привело також до того, що обсяг інформації пере-
тнув межу, коли прості засоби обробки дають змогу 
швидко та якісно її обробляти. Це можливо комплек-
сно здійснити за умови ефективного функціонування 
інформаційних систем у податкових органах, адекват-
них глобальному інноваційному розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий науковий доробок щодо дослідження проблема-
тики ефективних відносин між фіскальними органами 
та суб’єктами господарської діяльності в умовах циф-
ровізації фінансової системи здійснили такі відомі 
вчені, як В. Андрущенко, З. Варналій, В. Вишневський, 
О. Десятнюк, Ю. Іванов, А. Крисоватий, І. Лютий, 
С. Онишко, Л. Сідельникова, А. Соколовська, В. Федо-
сов, К. Швабій. Сучасні тенденції та перспективні 
тренди інформаційного забезпечення функціонування 
органів Державної податкової служби України на наці-
ональному й регіональному рівнях висвітлювали такі 
науковці та фахівці, як Є. Бамбізов [3], Н. Борейко [6], 
Н. Калєніченко [11], Н. Литвин [5], Ю. Мороз [10], 
Н. Рудик [1], Н. Синютка [8], Ю. Цаль-Цалко [10], 
М. Шевчук [2].

Однак модернізація інформаційних систем і техно-
логій у податковій сфері потребує постійного моніто-
рингу. В умовах сьогодення важливою є імплемента-
ція у фіскальні реформи перспективного зарубіжного 
досвіду. Водночас малодослідженими залишаються 
питання ефективного інформаційного забезпечення 

діяльності податкових органів у контексті активних 
децентралізаційних процесів. У найближчій перспек-
тиві функціонування органів ДПС України на держав-
ному та територіальному рівнях потребує цифровізації 
їх функціонального потенціалу.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
роботи є дослідження теоретико-інституційних аспек-
тів інформаційного забезпечення діяльності подат-
кових органів на державному й територіальному рів-
нях в умовах діджиталізації фіскального простору  
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ним аспектом розвитку соціальних, фінансових та фіс-
кальних процесів у глобальному економічному серед-
овищі є механізм прийняття рішень, що базується на 
принципах Industry 4.0 (провідного тренду «Четвертої 
промислової революції»). Однак в українській прак-
тиці фіскального регулювання домінуючими зали-
шаються принципи, притаманні третьому етапу циф-
рової революції; вони ідентифікуються (здебільшого 
декларативно) через розвиток інформаційно-комуні-
каційних технологій, автоматизацію та роботизацію 
виробничих процесів. Проте ключовою парадигмою  
Industry 4.0 виступає діджиталізація.

Ідеї діджиталізації в публічних фінансах загалом 
та податковій сфері зокрема не є новими, але потреба 
безупинного оновлення та підтримка їх відповідно до 
темпів змін у технологіях, виникнення нових засобів та 
інструментів їх імплементації, а іноді – цифровізації, 
має відбуватись на постійній основі. У податковому 
аспекті актуальним і доступним для кожного платника 
податків інструментом є платформа електронного кабі-
нету платника податків. Водночас реформування, роз-
різненість бази моніторингу умов партнерства створю-
ють нові виклики як для платників податків, так і для 
податкової системи загалом [1, с. 317].

Варто констатувати, що прагматизм більшості країн 
Європейського Союзу щодо отримання податкової 
інформації характеризується досить широким масивом 
та виходить за межі усталеної української практики. 
Зокрема, в багатьох європейських країнах, а також у 
Канаді та США існує Єдиний державний інформацій-
ний ресурс щодо даних про громадян, нерезидентів, 
платників податків, об’єкти оподаткування з доступом 
до нього органів державної влади, податкових адміні-
страцій, органів прокуратури, місцевого самовряду-
вання, правоохоронних органів, фізичних і юридичних 
осіб тощо. Це має низку переваг як для органів дер-
жавної влади (можливість швидко отримувати необ-
хідну та достовірну інформацію, не вимагаючи від 
громадян різних довідок), так і для громадян (фінан-
сові та часові ефекти). При цьому останній формується 
навіть із даних, отриманих від третіх осіб (наприклад,  
у Швеції) [2, с. 145].

Вагомим напрямом реалізації інформаційно-кон-
сультаційної функції органів ДПС України виступає 
інформаційне забезпечення, що компонується за раху-
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нок сукупності форм документів, нормативно-правової 
бази та реалізованих рішень щодо обсягу, розміщення, 
типів організації інформації, яка поширюється в інфор-
маційному просторі суб’єктів податкової політики. 
Здійснення інформаційної функції податкових орга-
нів виступає одним із домінуючих напрямів роботи 
ДПС України в контексті накопичення та відповідної 
обробки спектру обліково-податкових даних [3, с. 157], 
що є важливим під час відпрацювання податкових 
ризиків, протидії фіскальним правопорушенням, а 
також для підвищення рівня добровільності сплати 
податкових платежів до бюджетів усіх рівнів (консуль-
таційний аспект).

Згідно з Податковим кодексом України інфор-
маційно-аналітичне забезпечення діяльності контр-
олюючих органів розглядається як комплекс заходів, 
що координуються центральним органом виконавчої 
влади, котрий забезпечує формування та реалізацію 
державної фінансової політики, щодо збирання, опра-
цювання та використання інформації, необхідної для 
виконання покладених на контролюючі органи функ-
цій [4]. Також зазначимо, що податкова інформація, 
яка отримана відповідно до податкового законодав-
ства, зберігається в базах даних інформаційних, теле-
комунікаційних та інформаційно-телекомунікацій-
них систем центрального органу виконавчої влади, 
що здійснює державну податкову політику. Значну 
інституційну роль у цьому ракурсі відіграє Інформа-
ційно-довідковий департамент (територіальні органи) 
та Департамент електронних сервісів (центральний 
апарат).

Таким чином, інформаційне забезпечення діяль-
ності податкових органів на державному й територі-
альному рівнях можна розглядати як комплекс захо-
дів, яких вживають суб’єкти податкової роботи на 
всіх рівнях щодо акумуляції, опрацювання, обліку, 
використання інформаційних масивів, необхідних 
для виконання покладених на них завдань і функцій. 

Комплексність цього визначення матиме синергіч-
ний ефект за рахунок ефективної консультативно-
роз’яснювальної роботи та імплементації цифрових 
технологій.

Органи ДПС України у своїй діяльності вико-
ристовують значний обсяг різноманітної інформації, 
яка пов’язана із змістом та результатами діяльності 
суб’єктів господарювання, звітними даними, характе-
ром взаємовідносин з іншими суб’єктами фінансово-
господарської діяльності, даними, які описують наяв-
ність ліцензій та дозволів на здійснення тих чи інших 
видів підприємницької діяльності [5, с. 149].

Основні джерела інформаційної підтримки подат-
кових органів на державному та територіальному рів-
нях систематизовано на рис. 1. Цікаво, що останнім 
часом популяризується практика збору інформації з 
ресурсів соціальних мереж, однак такий аспект потре-
бує ґрунтовної перевірки.

В цьому контексті варто звернутися до досвіду 
Німеччини, за якого під час перевірки інформації про 
платника податків в мережі Інтернет контролюючі 
органи звертають увагу на інтернет-сторінку підпри-
ємства, а також на той нюанс, у яких соціальних мере-
жах цей суб’єкт зареєстрований (Facebook, Twitter, 
Instagram, Xing тощо), водночас перевіряють історію 
інтернет-сторінок (archive.org) і з’ясовують власника 
домену. Здебільшого основну увагу приділяють інфор-
мації, що міститься у таких базах даних, як Amadeus 
та Markus. Зокрема, у базі даних Amadeus міститься 
деталізована інформація щодо підприємств у Європі, 
а також рейтинг та індикатори надійності членів прав-
ління (директорів), звіти про діяльність підприємства 
(галузеві звіти).

Щодо інформаційної бази даних Markus, то вона 
дає змогу отримати більш детальну інформацію сто-
совно підприємств у Німеччині, Австрії, Люксембурзі, 
внесення до торгового реєстру, опису видів діяль-
ності (базових фінансових даних), членів правління 

Рис. 1. Основні джерела інформаційного потенціалу податкових органів
Джерело: складено автором на основі джерел [4; 5]

1 система обміну інформацією з міністерствами, відомствами, 
профільними установами (національний та міжнародний рівень) 

5 інтегрована система корпоративної мережі органів ДПС  
на державному та територіальному рівнях 

4 система підтримки прийняття рішень (корпоративне сховище даних 
органів ДПС, аналітична система, система відомчої звітності) 

2 автоматизована система управління документами 
та програмне забезпечення обробки звітно-облікових даних 

3 комплексна система захисту інформації 

6 відкриті та закриті реєстри й інформаційні ресурси 

7 офіційні дані в інтернет-просторі (сайти органів державної 
та місцевої влади, суб’єктів господарювання тощо) 
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(директорів), повідомлень засобів масової інформації 
[6, с. 17]. В українській практиці популяризуються 
інформаційні портали на кшталт YouControl, Liga 
Contr Agent, Опендатабот.

Важливим елементом для дослідження виступає 
електронний документообіг як об’єкт діяльності орга-
нів ДПС України, який тлумачиться як системна вза-
ємодія процесів створення, оброблення, відправлення, 
передавання, одержання, зберігання, використання та 
знищення електронних документів, що виконуються 
з використанням перевірки їх цілісності, а за необ-
хідності з підтвердженням факту одержання таких 
документів. Відповідно до перспективних цілей функ-
ціонування органів ДПС України на державному та 
територіальному рівнях планується цифрова транс-
формація адміністративних послуг у таких ключових 
сферах, як е-податки, е-РРО, е-Акциз.

Здійснити моніторинг тактичних і стратегічних 
проєктів цифровізації сервісів ДПС можна на порталі 
«Дія». Там міститься необхідна інформація про про-
єкти, зокрема чіткі «дедлайни», пов’язані проєкти та 
відповідальні інституції (особи) за процеси реалізації. 
Нині йдеться про такі заходи:

– створення інформаційної системи електронного 
адміністрування акцизного податку;

– розвиток інформаційної системи для збирання, 
зберігання, використання даних РРО/ПРРО;

– оновлення електронних послуг кабінету плат-
ника податків [7].

В сучасних умовах наростають інтереси стейкхол-
дерів щодо оперативності, зручності та зрозумілості 
отриманої інформації, а з боку держави та її органів 
управління на різних рівнях вона має трактуватися 
якомога зрозуміліше для суб’єктів господарської 
діяльності. Успішним кроком з боку держави стала 
імплементація проєкту функціонування електронного 
кабінету платника податків, що, без сумніву, система-
тизує і скорочує обсяг затраченого часу на відвідування 
органів податкової служби (переважно в регіонах).  
Він виступає важливим та незамінним інструмен-
том партнерства держави, територіальних органів та 
суб’єктів бізнесу в умовах фіскальної діджиталізації 
[8, с. 102].

Після отримання цифрового підпису (на платній та 
безоплатній основі) відкривається доступ до спектру 
електронних (інформаційних) сервісів органів ДПС 
України, зокрема до кабінету платника податків. Нині 
діапазон можливостей електронного кабінету платника 
податків дає змогу отримати базову інформацію щодо 
власного статусу суб’єкта господарювання. Внутріш-
ній інтерфейс зазначеного сервісу інтерпретується 
через призму трьох таких модульних компонент:

– загальноінформаційний блок (зміни в законодав-
стві, актуальні нормативно-правові акти, типи доку-
ментів, форми звітності тощо);

– персонально-інформаційний блок (комплексна 
інформація щодо облікових даних платника подат-
ків (виключно суб’єкта підприємницької діяльності), 
функціональна можливість подання звітних докумен-
тів, податкове партнерство (зокрема, листування));

– інформаційно-моніторинговий блок (відстеження 
стану розрахунків за податками та платежами, доступна 
інформація щодо попередніх, поточних та майбутніх 
податкових зобов’язань платника податків) [9].

Функціональний потенціал цього сервісу має роз-
галужену інформаційно-довідкову та обслуговуючу 
систему функцій, однак перспективним напрямом 
його розбудови є діджиталізація (створення відповід-
них «гаджетів», мобільних додатків, диверсифікація 
можливостей в інформаційному порталі «Дія») та роз-
ширення комунікативних послуг («меседжери», спові-
щення на смартфон, консультації в режимі реального 
часу через випливаючі вікна тощо).

Регіональний моніторинг свідчить про те, що вна-
слідок тяжіння до інноваційних принципів управління 
територіальними громадами з’являються нові пріо-
ритети та завдання, які мають вирішуватися на рівні 
окремих територій. Для результативної роботи з інфор-
маційними ресурсами фінансової звітності і статис-
тичних спостережень на рівні територіальних органів, 
зокрема новоутворених районів та громад, доцільними 
шляхами виступають такі:

– удосконалення спостережень за господарською 
діяльністю територіальних громад щодо повноти, віро-
гідності й актуальності бюджетно-податкової інформа-
ції [10, с. 390];

Рис. 2. Послідовність дій щодо отримання податкової інформації  
органами місцевого самоврядування (територіальними громадами)

Джерело: складено автором на основі джерела [11]

1 
Ввійти до кабінету платника податків, де доступною є звітність  
у розрізі джерел доходів та платників податків – юридичних осіб 

4 
Скористатися вкладкою «Звітність в розрізі платників податків – 
юридичних осіб» станом на 1 число наростаючим підсумком з 
початку року (доступна протягом 20 робочих днів з дати прийняття 
запиту) 

2 
Отримувати звітність у розрізі джерел доходів щомісяця, не пізніше 
10 числа, станом на 1 число наростаючим підсумком спочатку року 

3 
Надати запит про отримання звітності в розрізі платників податків – 
юридичних осіб за формою J1604001 та отримати квитанцію 
 за формою 2 
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– забезпечення взаємодії всіх потоків інформації, 
які формуються в системі фінансової звітності та ста-
тистики суб’єктів господарювання у регіоні;

– підвищення оперативності інформації фінансо-
вого характеру тощо.

Продуктивним аспектом виступає запровадження 
ДПС України у 2021 році сервісу електронного інфор-
мування органів місцевого самоврядування. Внаслідок 
цього вже у першому кварталі 2021 року понад 1 400 тери-
торіальних громад отримали звітні інформаційні дані в 
розрізі джерел доходів та звітність у розрізі 425 000 плат-
ників податків – юридичних осіб про суми нарахованих 
та сплачених податків, сум податкового боргу й надмірно 
сплачених сум на відповідних територіях [11]. Зокрема, 
слід зазначити, що для отримання звітності посадовій 
(уповноваженій) особі певної територіальної громади 
потрібно зробити чотири кроки (рис. 2).

Висновки. Таким чином, ефективне інформаційне 
забезпечення взаємодії (співпраці) податкових орга-
нів на державному й територіальному рівнях з орга-
нами місцевого самоврядування, платниками подат-
ків (фізичними та юридичними особами) та іншими 
суб’єктами податкової політики продукуватиме низку 
ефектів. Зокрема, серед найбільш пріоритетних варто 
виокремити цифровізацію фіскального простору, 
мінімізацію податкових ризиків, гармонізацію подат-
кової системи з розвиненими країнами світу, підви-
щення прозорості бюджетних процесів, інтенсифі-
кацію фіскальної децентралізації, зростання рівня 
фінансової грамотності населення та податкової куль-
тури платників податків, наслідком чого є зменшення 
кількості фіскальних правопорушень та збільшення 
обсягів податкових надходжень до бюджетів усіх  
рівнів.
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