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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Створення Міністерства доходів і зборів України

(Міндоходів) викликає посилену увагу до усіх сфер його
діяльності. Практика попередніх реорганізацій у подат-
ковій та митній службах України засвідчила, що безпе-
рервні структурні зміни потребують грунтовного попе-
реднього наукового аналізу очікуваних результатів та-
ких перетворень та доцільності їх проведення. Врахо-
вуючи, що уже минуло кілька місяців від дня утворення
Міндоходів, важливо запобігти фрагментарності та не-
послідовності державно-управлінських рішень, у тому
числі й щодо наукового забезпечення державного уп-
равління у податково-митній сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми теорії, методології, практики формуван-
ня державно-управлiнських рішень досліджував Баку-
менко В.Д., грунтовне дослідження методологічних про-
блем державного управління здійснив Князєв В.М., мо-
дернізація державного управління в контексті євроін-
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теграційних процесів вивчалась Баштанником В.В., Со-
сніним О.В., Долженковим О.О., Бабиним І.І. та ін. Ра-
зом з тим, методологія наукового забезпечення держав-
ного управління у податково-митній сфері досліджуєть-
ся вперше.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
У статті ставиться за мету розробити методологічні

засади наукового забезпечення державного управлін-
ня у податково-митній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З НОВИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Ефективне функціонування економіки, позитивний

вплив на показники розвитку зовнішньоекономічної
діяльності України, збільшення надходжень відповід-
них податків та зборів до бюджету держави — це не
повний перелік суспільних очікувань від діяльності
Міністерства доходів і зборів України (Міндоходів).
Зрозуміло, що виконання завдань, поставлених перед
Міндоходів, вимагає ефективної організації діяльності.
Враховуючи ту обставину, що новоутворене міністер-
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ство отримало потенціал двох потужних служб, очі-
кується синергетичний ефект, коли за допомогою
більш складних організаційних рішень будуть вирішу-
ватися більш складні завдання. Для цього необхідно пе-
редбачити формування системи наукового забезпечен-
ня державного управління у податково-митній сфері
та відповідну нормативну основу (стратегії, концепції,
програми та ін.) з урахуванням особливостей і прин-
ципів діяльності Міндоходів як центрального органу
виконавчої влади [1].

Однією з характерних особливостей Міндоходів
є забезпечення формування єдиної державної подат-
кової, державної митної політики в частині адміні-
стрування податків і зборів, митних платежів та ре-
алізації єдиної державної податкової, державної
митної політики. При цьому необхідно врахувати,
що, по-перше, Мінфін України є головним органом
у системі центральних органів виконавчої влади з
формування та забезпечення реалізації державної
фінансової, бюджетної, а також податкової і мит-
ної політики (крім адміністрування податків, зборів,
митних платежів та реалізації податкової і митної
політики). По-друге, до утворення Міндоходів ці
функції виконували дві різні структури: Держмит-

служба та Державна податкова служба. По-третє,
виникає необхідність уточнення поняття "єдина дер-
жавна податкова, державна митна політика", адже
стаття 5 Митного кодексу України [2] містить понят-
тя "державна політика у сфері державної митної
справи" і передбачає, що це система цілей, принципів,
функцій, напрямів, засобів і механізмів діяльності
держави, спрямованих на забезпечення національ-
них митних інтересів та безпеки України, регулюван-
ня зовнішньої торгівлі та захист внутрішнього рин-
ку, розвиток національної економіки та її інтегра-
цію до світової економіки, наповнення державного
бюджету. Податковий кодекс поняття податкової
політики не містить. По-четверте, Міндоходів як
центральний орган виконавчої влади у межах своїх
повноважень серед іншого має здійснювати управл-
іння та відповідати за рівень науково-технічного роз-
витку у податково-митній сфері; визначати напрями
розвитку наукового і науково-технологічного потен-
ціалу у податково-митній сфері, спрямовувати і
контролювати діяльність підпорядкованих йому на-
укових організацій; брати участь у формуванні пріо-
ритетних напрямів розвитку науки і техніки у подат-
ково-митній сфері, державних цільових наукових та
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Рис. 1. Архітектура системи наукового забезпечення державного управління
у податково:митній сфері
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науково-технічних програм і державного замовлен-
ня; формувати програми науково-технічного розвит-
ку у податково-митній сфері та організовувати їх ви-
конання; удосконалювати економічний механізм за-
безпечення науково-технічного розвитку у податко-
во-митній сфері тощо.

Формування кадрового потенціалу Міндоходів є ще
однією з особливостей діяльності. Враховуючи, що, з од-
ного боку, система підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації державних службовців в Україні пе-
редбачає наявність універсальних знань, умінь та нави-
чок, з другого — надзвичайно швидкі темпи оновлення
нормативної бази, опанування на належному рівні од-
нією людиною основ податкової та митної складової,
здається нам неможливим. Тому в таких умовах необх-
ідно для кожної посади чітко встановити, які компетен-
тності повинен мати працівник, аби обійняти ту чи іншу
посаду. Якщо ж це буде опис загального характеру, на-

приклад, "повинен знати законодавство з питань дер-
жавної митної та державної податкової справи…", то
очікуваного позитивного ефекту не буде, оскільки це
призведе, у першу чергу, до підвищення рівня тривож-
ності та невдоволення собою працівниками, та як на-
слідок зниження ефективності роботи, допущення сут-
тєвих недоліків у роботі. Щодо кадрового потенціалу
наукових установ Міндоходів, то необхідно передбачи-
ти збільшення чисельності наукових працівників і мо-
лодих науковців. Першим кроком у цьому напрямі може
стати залучення практиків до виконання наукових дос-
ліджень з наступним захистом ними дисертаційних дос-
ліджень.

Наукова і науково-технічна діяльність у Міндоходів
забезпечується самостійними структурними підрозділа-
ми апарату, вищими навчальними закладами, наукови-
ми, науково-дослідними установами, науково-виробни-
чими підприємствами, територіальними органами,

  

 
  

  

  

  

  

Рис. 2. Етапи співпраці науки і практики
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Рис. 3. Матриця відповідальності за управлінські рішення щодо наукового забезпечення розвитку суспільства
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підприємствами та організаціями, що належать до сфе-
ри управління Міндоходів.

Метою наукової і науково-технічної діяльності є
одержання і використання нових наукових знань для
створення корисних наукових результатів щодо:

— розробки науково обгрунтованих рекомендацій
щодо формування єдиної державної податкової, дер-
жавної митної політики в частині адміністрування по-
датків і зборів, митних платежів;

— реалізації єдиної державної податкової та мит-
ної політики, спрямованої на удосконалення економіч-
ного та соціального розвитку України;

— формування та реалізації державної політики з
адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язко-
ве державне соціальне страхування;

— формування та реалізації державної політики у
сфері боротьби з правопорушеннями під час застосу-
вання податкового та митного законодавства, а також
законодавства з питань сплати єдиного внеску;

— створення умов для підвищення ефективності на-
укових досліджень і використання їх результатів тощо.

Координація наукової і науково-технічної діяль-
ності у Міндоходів здійснюється структурним підрозд-
ілом, який відповідно до розподілу функціональних по-
вноважень забезпечує організацію наукової і науково-
технічної діяльності. Відомо, що управління — це без-
перервний процес суб'єкт-об'єктних відносин у певній
системі.

Усі елементи системи наукового забезпечення дер-
жавного управління у податково-митній сфері (рис. 1)
спрямовані на досягнення основної мети та перебува-
ють у взаємозв'язку та взаємозалежності. Так, Міндо-
ходів як відкрита система взаємодіє із зовнішнім сере-
довищем (зовнішні фактори впливу), яке визначає місію
міністерства та впливає на створення, функціонування і
розвиток системи наукового забезпечення державного
управління у податково-митній сфері, а також разом із
факторами внутрішнього впливу зумовлює вимоги до
діяльності і взаємодії суб'єктів системи та потребує та-
кого механізму управління, який "змусить" її працюва-
ти.

Суб'єктами системи наукового забезпечення дер-
жавного управління у податково-митній сфері є:

— на стратегічному рівні: керівний склад централь-
ного апарату Міндоходів;

— на оперативному рівні: координатор — структур-
ний підрозділ, який відповідно до розподілу функціо-
нальних повноважень, забезпечує організацію наукової
і науково-технічної діяльності;

— на тактичному рівні: виконавці — творчі колек-
тиви фахівців (посадових осіб, які володіють спеціаль-
ними знаннями й навичками у певній галузі), вчених і
науковців (у розумінні Закону України "Про наукову
і науково-технічну діяльність" [3]). Саме на тактич-
ному рівні є певні труднощі. Спільною проблемою
обох служб до реформування було нерозуміння важ-
ливості наукових досліджень для їхнього розвитку та
необхідності участі фахівців у наукових досліджен-
нях.

Як правило, процес співпраці складається з трьох
етапів (рис. 2): перший етап, коли наука і практика пра-
цюють окремо та не визнають потребу у співпраці. Дру-
гий етап — взаємопроникнення: коли наука та практи-
ка співпрацюють лише в межах отримання певної інфор-
мації та в окремих випадках — наявне консультування.
Третій етап — повноцінна співпраця науки і практики з
метою досягнення спільної мети. Проте, варто зазна-
чити, що не усі піднімаються до третього етапу та й у
часових вимірах він різний.

Відсутність відповідальності за управлінські рішен-
ня щодо недоцільності залучення до виконання науко-
вих досліджень практиків призводить до катастрофіч-
них наслідків, адже раціональна інтеграція науки (нау-
ковці) і практики (вчені та фахівці) (рис. 3) сприяє про-

гресивному розвиткові, натомість її відсутність призво-
дить до регресивного розвитку, тобто до деградації, змін
у гірший бік, або стагнації. Причому такі зміни можуть
бути тимчасовими або незворотними. Іншою проблемою
взаємодії суб'єктів системи наукового забезпечення
державного управління у податково-митній сфері є за-
мовлення наукових досліджень. Замовлення тематики
наукових досліджень часто мало на меті аналіз практи-
ки діяльності, нові напрями не підтримувались струк-
турними підрозділами з поясненнями: "Ще немає чого
досліджувати. От коли попрацюємо у новому правово-
му полі, тоді й буде підстава для досліджень". У цій си-
туації варто згадати слова Пітера Друкера, що той, хто
уже сьогодні працює над проблемами завтрашнього дня
і таким чином готує себе і свою організацію до нових
завдань, у найближчому майбутньому займе позиції
лідера. Той, хто відкладає їх вирішення, залишиться по-
заду і, можливо, ніколи не зможе надолужити згаяне
[4].

Нерозуміння того, що наука не може лише виправ-
ляти чиїсь помилки, недоліки, прорахунки, а й покли-
кана розширювати можливості, прокладати шлях у нове,
фактично стримує розвиток науки.

Разом з тим, незважаючи на те, наскільки продума-
ною є будь-яка система, існують умови, за яких вона не
зможе працювати, та є ті, які навпаки підсилять її
дієвість. Тому виокремлюємо визначальні умови, що
сприятимуть підвищенню результативності системи на-
укового забезпечення ефективної діяльності Міндо-
ходів та умови, за яких виникають потенційні ризики та
загрози недосягнення поставленої мети (табл. 1). Усі
умови ми поділили на три групи: правові, організаційні,
фінансові.

Управлінські рішення, які забезпечують дотриман-
ня визначальних умов, що сприятимуть підвищенню ре-
зультативності системи наукового забезпечення ефек-
тивної діяльності Міндоходів та недопущення умов, за
яких виникають потенційні ризики та загрози недосяг-
нення поставленої мети, гарантуватимуть належний
рівень наукового забезпечення діяльності Міністерства
доходів і зборів України.

ВИСНОВКИ
Запропоновані методологічні засади наукового за-

безпечення державного управління у податково-митній
сфері забезпечуватимуть виконання завдань та функцій
Міністерством доходів і зборів України, сприятимуть
стабільному прогресивному розвитку та зумовлювати-
муть вирішення низки ключових питань, зокрема роз-
роблення концепції наукового забезпечення державно-
го управління у податково-митній сфері.
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