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АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Ȣɠɝɠəɹɟɒ Ʌ.ȩ., 

     Ȣɠɟɗɨɮɜɚɛ ɟɒɨɹɠɟɒɝɮɟɚɛ ɥɟɹɔɗɢɣɚɤɗɤ   
ɗɜɠɟɠɞɹɜɚ ɹ ɤɠɢɕɹɔɝɹ ɹɞƚ ȰɥɕɒɟƜȟɒɢɒɟɠɔɣɮɜɠɕɠ 

 
 

Різні автори та дослідники не однаково поясняють сутність 
комплексу дій, яке прийнято називати адмініструванням податків, 
використовуючи визначення достатньо широкого діапазону, із 
застосуванням термінології різних областей знань – від суто 
юридичної до конкретно податкової термінології. Широке використання 
чисельними авторами та дослідниками цього поняття, зовсім не 
визначає, що на сьогодні існує однозначне його трактування, і що 
воно використовується у одному й тому сенсі [1]. 

Теорією оподаткування завжди визнавалося існування проблеми 
запровадження такого механізму податку, який би максимально 
спрощував відстеження за коректністю процедури нарахування та сплати 
податку, та регулювання дій платника податку за сплатою податку. 
Таке регулювання з часом отримало назву «адміністрування податків». 

«Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)» – 
так називається розділ 2 у Податковому кодексі України. Значення 
самого слова походить від лат. «administrator», тобто управитель. 

Можна зробити висновок, що усіх дослідників, які з’ясовують 
сутність терміну «адміністрування податків», можна умовно поділити 
на три види. До першого відносять тих, хто для формування цієї 
сутності використовує загально юридичні визначення, які не 
суперечать сутності, але нічого не надають для з’ясування його 
економічного змісту. До другого виду дослідників можна віднести тих, 
які надають розширене тлумачення змісту досліджуваного поняття. 
Дослідники третього виду надають підкреслено розширений погляд на 
сутність адміністрування податків [2, с. 235]. 
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Слід звернути увагу на те, що чіткого визначення сутності 
адміністрування податків у Податковому Кодексі України не було на 
момент його прийняття. Тому відсутність формулювання сутності 
адміністрування податків характерне також і для нормативних 
документів [2, с. 235]. 

Також одним з напрямків дослідження є з’ясування сутності 
адміністрування з позицій суто лінгвістичного його змісту. Таким 
чином, автори сучасного економічного словника, зокрема, 
Б.А. Райзберг вважає, що адміністрування являє собою управління з 
використанням наказних форм та методів [4, с. 15]. Автори словника 
сучасної української (за ред. В.Т. Бусела),[5, с. 12‐13] а також 
словника російської мови за ред. С.І. Ожегова[6, с. 21] вважають, що 
значення терміна трактується як управляти, керувати чим‐небудь. 
Економічна енциклопедія [7, с. 15] вважає, що загальне значення 
терміна адміністрування передбачає, що «адміністрування — це 
управлінська діяльність керівників і органів управління, яка 
здійснюється здебільшого через накази, розпорядження». 

Основними елементами податкового адміністрування виступають: 
контроль за дотриманням податкового законодавства платниками 
податків (платниками зборів); контроль за реалізацією і виконанням 
податкового законодавства податковими органами; організаційне, 
методичне та аналітичне забезпечення контрольної діяльності. 

Управління податковою системою можна розглядати як діяльність 
держави з управління кожним елементом, що входять в поняття 
податкової системи. Управління податковою системою базується на 
трьох засадах: нормативно‐правові акти (податкове законодавство), 
організаційні основи діяльності суб’єктів податкових відносин, 
податковий контроль [8]. 

Підводячи підсумок огляду сучасних, існуючих поглядів на 
сутність адміністрування податків, можна дійти висновку, що для 
розв’язання цієї проблеми неможливо керуватись тільки суттю поняття 
«адміністрування». Якщо спиратися тільки на його зміст, то можна 
отримати висновок, що це діяльність державних органів управління, 
але не законодавчих органів влади в податковій сфері. Законодавчими 
органами встановлюються основні принципи,форми і методи організації 
податкових відносин, що складає зміст законодавства про податки. 
Податкове адміністрування слід розглядати ти як органічну частину 
управління податковою системою. Податкове адміністрування як 
управлінська діяльність державних органів направлено на реалізацію 
законодавчих норм. 
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ПЕРСОНАЛУ 
 

Петрушевський Ю.Л., 
д.е.н., проф. кафедри обліку і аудита ДонДУУ 

Євсєєнко В.О., 
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В умовах активізації процесів глобалізації, посилення 

економічної конкуренції, збільшення ризиків в управлінні, значно 
підвищується увага до корпоративного іміджу підприємств. З огляду на 
це одним з центральних завдань менеджменту стає кадрова політика 
підприємства, що спрямована на формування професійного, 
відповідального та високопродуктивного персоналу. При цьому 
важливого значення набувають виробничі та соціально‐економічні 
умови, у яких перебувають співробітники протягом своєї діяльності на 
підприємстві, що потребують ґрунтовного дослідження, а також 
програми корпоративної соціальної відповідальності. 

Значення корпоративної соціальної відповідальності у підвищенні 
рівня якості трудового життя розглядали: В.К. Борисова, М. Бречт, 
П. Болтон, Дж. Вуд, К. Джоунз, К. Девіс, С.В. Івченко, Л.М. Коновалова, 
А. Керолл, А. Крейн, Г.Н. Константинова, М.І. Корсакова, А.Е. Костіна, 
М.І. Ліборакіна, С.Є. Литовченко, Р. Леві, Д. Лейпцигер, А. МакВільямс, 
Р. МакКієн, М. Мескон, Дж. Пост, Д. Роелл, Д.Д. Сігель, Ф. Хедоурі,  
В.М. Якимець та ін. 

Однак вплив мінливого внутрішнього і зовнішнього середовища, 
розвиток організаційно‐економічної структури та зміни і уточнення в 
стратегічних і тактичних планах підприємств обумовлюють необхідність 
поглиблення наукових досліджень стосовно ролі корпоративної 
соціальної відповідальності у підвищенні рівня якості трудового 
життя персоналу. 

Корпоративна‐соціальна відповідальність (КСВ) являє собою 
зобов’язання корпорацій здійснювати добровільний внесок у розвиток 
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