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ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ 

 В ПРОЦЕСІ  УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 

На сьогодні підвищення рівня податкової культури суспільства –  проблема для 
України надзвичайно актуальна.  Ступінь податкової правосвідомості та відповідальності 
українських платників податків ніяк не можна назвати високим. Низька інформованість 
громадян про сферу оподаткування поєднується з достатньо високим рівнем терпимості до 
можливості ухилення від сплати податків та інших умисних податкових порушень.  
Зростання кількості економічних злочинів, «тінізація» бізнесу, легалізація («відмивання») 
доходів,  здобутих протиправним шляхом, свідоме ухилення від сплати податків, 
недотримання вимог діючого податкового законодавства –  все це свідчить про низький 
рівень правосвідомості та податкової культури в Україні. 

Податкова культура –  це складне соціально-економічне явище, притаманне 
суспільству з ринковою економікою. Єдиного підходу вчених до визначення поняття  
«податкова культура»  немає.  Розглянувши та узагальнивши різноманітні підходи до 
визначення «податкова культура», ми пропонуємо розглядати це явище як усвідомлення 
кожним громадянином відповідальності за виконання податкового обов’язку в поєднанні з 
глибоким почуттям внутрішньої свободи та розумінням важливої місії у суспільстві,  
духовно вихованою волею,  внутрішню потребу володіти комплексними знаннями 
податкового та іншого законодавства. 

Податкова культура однаково стосується і платників,  і збирачів податків.  У перших 
вона зводиться до громадянської лояльності перед фіскальним тиском,  у других –  до 
професійної компетентності та морально-етичної відповідності виконуваному службовому 
обов’язку. 

Формування податкової культури в суспільстві логічно починати передусім з 
працівників податкових органів –  представників держави,  адже ефективність роботи будь-
якої системи передусім залежить від рівня культури і кваліфікації працівників, від їх 
ставлення до професійної діяльності,  від морально-етичних та особистих якостей.  

Державна податкова служба повинна стати гарантом фінансової стабільності держави, 
її економічного зростання та соціального прогресу, адже податкова система, головною 
метою якої є забезпечення надходження коштів до бюджету,  може мати значний позитивний 
вплив на діяльність і поведінку платників податків.  Саме ставлення до сплати податків і 
розуміння такої необхідності є свідченням правосвідомості як з боку фізичних та юридичних 
осіб платників податків, так і з боку самих податківців [3].  

Однією із складових цієї системи повинна була стати довгострокова Програма 
формування високої податкової культури населення та підтримки зусиль органів державної 
податкової служби, спрямованих на наповнення доходної частини бюджетів і державних 
цільових фондів, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 19.04. 99 №636 [1]. 

Основний напрям Програми визначає необхідність налагодження партнерства між 
державою і платниками податків, проте такі негативні явища, як нестабільність законодавчої 
бази, низька обізнаність населення з питань оподаткування не сприяли взаєморозумінню між 
державою і платниками податків. Вирішення цього завдання потребує підготовки 
об’єктивних передумов і пов’язане з ефективністю податкової політики держави, що має 
позначитися на формах і методах організації роботи органів державної податкової служби. 

Проте процес формування податкової культури стикається з багатьма проблемами, 
серед яких варто відзначити такі:  

 недосконалість, складність і суперечливість податкового законодавства;  
 існуюча податкова система пов’язана з високими витратами для держави і для 

платників,  а основний акцент у податковому адмініструванні робиться на фіскальній 
функції;  



 контролюючі податкові  органи недостатню увагу приділяють заходам із розвитку та 
формування у платників податкової свідомості, орієнтованої на добровільну сплату 
податків;  

  особисті якості працівників податкової служби, що виявляють  нездатність 
налагоджувати партнерські стосунки з платниками,  бути консультантом і водночас 
стежити за своєчасною сплатою податків;   

 недовіра населення до податкових та інших державних органів влади, відсутність між 
ними діалогу і компромісу;  

 складність і напруженість роботи в податкових органах, низька соціальна мотивація, 
велика плинність кадрів;  

 наявність фактів корупції і зловживання своїм службовим становищем посадовими 
особами податкових органів, ;   

 масштабні ухиляння від сплати податку на доходи фізичних осіб як з боку 
роботодавців,  так і найманих працівників;   

 порушення на практиці прав платників – на інформацію, на захист, на оскарження дій 
та рішень посадових осіб податкових органів, на конфіденційність;  

 проблема взаємної соціальної відповідальності громадянина, бізнесу і держави;  
 недостатні інформування,  консультування громадян,  рекламно-інформаційні заходи, 

використовування каналів ЗМІ [5]. 
Серед основних видів роботи податкової служби щодо формування податкової 

культури з населенням можна виділити такі:  
  проведення цілеспрямованої постійної пропаганди необхідності загальної 

«податкової грамотності» населення;   
  формування суспільної думки шляхом пропаганди необхідності повної та чесної 

сплати податків як виконання свого громадянського обов’язку;   
  проведення опитування серед населення для визначення рівня податкової культури,  

ступеня зацікавленості населення в цьому питанні й визначення категорій громадян – 
потенційних учасників навчання;   

  розміщення в засобах масової інформації спеціальних навчальних передач із питань 
роз’яснення податкової політики держави та діючого податкового законодавства;   

  проведення регулярних зустрічей керівників і працівників податкових органів із 
трудовими колективами, громадськими організаціями, студентами й учнями шкіл [4]. 
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