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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ 
УПРАВЛІНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Актуальність теми дослідження. Пи-
тання створення інституційного механізму 
забезпечення сфери оподаткування, який би 
у своїй основі мав чітку організацію, було 
актуальним із перших днів незалежності  
України. Однак виробити єдину цілеспрямо-
вану ідеологію його розвитку, яка би поляга-
ла у забезпеченні відповідності реформам у 
суспільному та економічному житті країни, 
досягти його збалансованості та оптимальної 
скерованості досить важко. Разом із тим, ура-
хування здобутків юридичної науки та, зокре-
ма, адміністративного права, які стосуються 
ідентифікації ключових проблеми та переваг 
інституційного механізму забезпечення сфе-
ри оподаткування в Україні, аналізу фунда-
ментальних факторів впливу, а також науко-
во-обґрунтованих та системних пропозицій 
може стати тим ключовим фактором, який 
сприятиме визнанню інституційного механіз-
му забезпечення сфери оподаткування в Укра-
їні науково обґрунтованим і таким, що повні-
стю відповідає вимогам сьогодення.

Беручи ж до уваги останні здобутки, мож-
на констатувати, що аналіз ефективності, 
переваг так недоліків діяльності податкових 
органів як суб’єктів публічної адміністра-
ції, яких наділено повноваженнями у сфері 
оподаткування, функціонування яких є зміс-
товним елементом інституційного механізму 
забезпечення сфери оподаткування в Україні 
є об’єктивною необхідністю. Адже на тепе-
рішній час очевидним є той факт, що ситуа-
ція, яка складалася у період 2012–2019 років 
стосовно регламентації порядку утворення 
та функціонування системи та структури по-

даткових органів повною мірою не сприяла 
ефективному забезпеченню сфери оподатку-
вання в Україні, а постійні контраверсії щодо 
діяльності податкових органів у тому чи ін-
шому статусі або у тій чи інший службовій 
площині йшли не на користь утвердження ін-
ституційного механізму забезпечення сфери 
оподаткування в Україні. При цьому, видаєть-
ся, дослідження особливостей функціонуван-
ня системи та структури податкових органів 
є базисом вироблення напрямків подальшого 
удосконалення інституційного механізму за-
безпечення сфери оподаткування в Україні.  
У зв’язку із чим актуальність проведеного до-
слідження не викликає сумнівів.

Стан наукового дослідження питання. 
Дослідженню загальних засад інституційного 
механізму забезпечення сфери оподаткування 
в Україні приділяли увагу вчені-правознавці 
та практики: В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, 
О.М. Бандурка, Л.Р. Біла-Тіунова, Ю.П. Би-
тяк, С.В. Ківалов, В.К. Колпаков, А.Т. Ком-
зюк, О.В. Кузьменко, І.Б. Коліушко, А.М. Но-
вицький, В.Г. Перепелюк, Ю.С. Шемшученко 
та ін. Разом із тим, в умовах системних зако-
нодавчих перетворень, чергових структурних 
трансформацій системи та структури подат-
кових органів та їх комплексного оновлення, 
питання особливостей правового регулюван-
ня діяльності Міжрегіональних управлінь 
Державної податкової служби України по ро-
боті з великими платниками податків як зміс-
товного елемента інституційного механізму 
забезпечення сфери оподаткування було до-
сліджено досить фрагментарно, що свідчить 
про актуальність обраної теми дослідження.
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Метою статті є дослідження особливостей 
правового регулювання діяльності Міжре-
гіональних управлінь Державної податкової 
служби України по роботі з великими плат-
никами податків як змістовного елемента ін-
ституційного механізму забезпечення сфери 
оподаткування.

Виклад основного змісту. Передусім слід 
зазначити, що Державна податкова служба 
України здійснює повноваження безпосе-
редньо та через утворені в установленому 
порядку її територіальні органи [6, п. 7]. Ра-
зом із тим, у вересні 2020 року система те-
риторіальних органів Державної податкової 
служби України на регіональному рівні за-
знала чергових структурних трансформацій. 
Так, Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 30.09.2020 р. № 893 «Деякі питання 
територіальних органів Державної податко-
вої служби» ліквідовано як юридичні особи 
публічного права територіальні органи Дер-
жавної податкової служби України, а права та 
обов’язки територіальних органів Державної 
податкової служби України, що ліквідовува-
лися, перейшли Державній податковій службі 
України та її територіальним органам у ме-
жах, визначених положеннями про Державну 
податкову службу України та її територіальні 
органи [1; 8].

В подальшому було прийнято рішення 
утворити територіальні органи Державної 
податкової служби України як її відокремлені 
підрозділи за встановленим переліком: Голов-
ні управління Державної податкової служби 
України в областях та місті Києві, Центральне 
міжрегіональне управління Державної подат-
кової служби України по роботі з великими 
платниками податків, Східне міжрегіональ-
не управління Державної податкової служби 
України по роботі з великими платниками 
податків, Західне міжрегіональне управлін-
ня Державної податкової служби України по 
роботі з великими платниками податків, Пів-
денне міжрегіональне управління Державної 
податкової служби України по роботі з вели-
кими платниками податків, Північне міжре-

гіональне управління Державної податкової 
служби України по роботі з великими плат-
никами податків, Інформаційно-довідковий 
департамент Державної податкової служби 
України [10].

На теперішній час до системи територі-
альних органів Державної податкової служби 
України на місцях належать: 1) Головні управ-
ління Державної податкової служби України 
в областях; 2) Головне управління Держав-
ної податкової служби України у м. Києві; 
3) Міжрегіональні управління Державної по-
даткової служби України по роботі з велики-
ми платниками податків; 4) Інформаційно-до-
відковий департамент Державної податкової 
служби України.

Нормативно закріплено, що кожен терито-
ріальний орган Державної податкової служби 
України, утворений як її відокремлений під-
розділ, став правонаступником майна, прав 
та обов’язків відповідного територіального 
органу Державної податкової служби Укра-
їни, що ліквідується [7]. Як бачимо, Міжре-
гіональні управління Державної податкової 
служби України по роботі з великими платни-
ками податків стали правонаступниками май-
на, прав та обов’язків Офісу великих плат-
ників податків Державної податкової служби 
України у відповідних сферах діяльності [7], 
якого було ліквідовано як юридичну особу пу-
блічного права [1].

На теперішній час Міжрегіональні управ-
ління Державної податкової служби України 
по роботі з великими платниками податків 
є територіальними органами, утвореним на 
правах відокремлених підрозділів Державної 
податкової служби України, забезпечують ре-
алізацію повноважень Державної податкової 
служби України у взаємовідносинах з велики-
ми та іншими платниками, які перебувають у 
них на обліку, і здійснюють їх податкове су-
проводження. 

Основними завданнями Міжрегіональних 
управлінь є забезпечення реалізації держав-
ної податкової політики, здійснення у межах 
повноважень, передбачених законом, контро-
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лю за надходженням до бюджетів та держав-
них цільових фондів податків, зборів, плате-
жів, державної політики у сфері контролю 
за виробництвом та обігом спирту, алкоголь-
них напоїв, тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, 
пального, державної політики з адміністру-
вання єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, державної 
політики у сфері контролю за своєчасністю 
здійснення розрахунків в іноземній валюті в 
установлений законом строк, дотриманням 
порядку проведення розрахункових операцій, 
у тому числі готівкових розрахунків за товари 
(послуги), а також за наявністю ліцензій на 
провадження видів господарської діяльності, 
що підлягають ліцензуванню відповідно до 
закону [3; 4; 5].

Аналіз нормативно-правового матеріалу 
дозволяє стверджувати, що Міжрегіональні 
управління відповідно до покладених на них 
завдань:

– здійснюють контроль за дотриманням 
вимог податкового законодавства, законодав-
ства щодо адміністрування єдиного внеску 
та законодавства з інших питань, контроль за 
дотриманням якого покладено на Державну 
податкову службу України;

– здійснюють контроль за правомірністю 
бюджетного відшкодування податку на дода-
ну вартість;

– здійснюють податковий контроль за вста-
новленням відповідності умов контрольова-
них операцій принципу «витягнутої руки»;

– здійснюють реєстрацію та ведуть облік 
платників податків, платників єдиного внеску, 
об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’яза-
них з оподаткуванням, проводять диференці-
ацію платників податків;

– забезпечують достовірність та повноту 
ведення обліку платників податків (платників 
єдиного внеску), об’єктів оподаткування та 
об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

– здійснюють у межах повноважень, перед-
бачених законом, формування та ведення реє-
стру страхувальників Державного реєстру за-

гальнообов’язкового державного соціального 
страхування, інших реєстрів, банків і баз да-
них, ведення яких покладено законодавством 
на Державну податкову службу України;

– забезпечують ведення обліку податків і 
зборів, платежів;

– здійснюють адміністрування податків і 
зборів, платежів, єдиного внеску, у тому чис-
лі, проводять відповідно до законодавства пе-
ревірки та звірки платників податків (платни-
ків єдиного внеску);

– контролюють своєчасність подання плат-
никами податків (платниками єдиного внеску) 
передбаченої законом звітності (декларацій, 
розрахунків та інших документів, пов’яза-
них з обчисленням і сплатою податків, зборів, 
платежів), своєчасність, достовірність, пов-
ноту нарахування та сплати податків, зборів, 
платежів, єдиного внеску;

– застосовують до платників податків 
(платників єдиного внеску) передбачені зако-
ном фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за 
порушення вимог податкового законодавства 
чи законодавства з інших питань, контроль за 
дотриманням якого покладено на Державну 
податкову службу України;

– складають стосовно посадових осіб плат-
ників податків-юридичних осіб протоколи 
про адміністративні правопорушення та ви-
носять постанови у справах про адміністра-
тивні правопорушення у випадках та порядку, 
визначених законом;

– застосовують до фінансових установ, які 
не подали відповідним контролюючим орга-
нам Державної податкової служби України в 
установлений законом строк повідомлення 
про відкриття або закриття рахунків платни-
ків податків чи розпочали здійснення видат-
кових операцій за рахунком платника подат-
ків до отримання повідомлення відповідного 
територіального органу Державної податкової 
служби України про взяття рахунку на облік у 
Державній податковій службі України, фінан-
сові (штрафні) санкції (штрафи) в установле-
них Податковим кодексом України розмірах; 
та інше [п. 4; 3, п. 4; 4, п. 4; 5, п. 4].
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Необхідно акцентувати увагу і на тому, 
що особливості застосування прав Міжрегі-
онального управління визначаються окремим 
порядком, затвердженим наказом Державної 
податкової служби України.

Відзначимо, що Міжрегіональні управлін-
ня є контролюючими органами (податковими 
органами, органами стягнення), під час вико-
нання покладених на них завдань взаємодіють 
в установленому порядку з територіальними 
органами центральних органів виконавчої 
влади, з обласними та місцевими держадмі-
ністраціями, органами місцевого самовряду-
вання, об’єднаннями громадян, громадськи-
ми спілками, профспілками та організаціями 
роботодавців, підприємствами, установами, 
організаціями на території відповідних адмі-
ністративно-територіальних одиниць.

Говорячи про організаційні структури міжрегі-
ональних управлінь Державної податкової служби 
України по роботі з великими платниками подат-
ків (на прикладі Центрального міжрегіонального 
управління Державної податкової служби України 
по роботі з великими платниками податків), слід 
вказати, що до їх складу належать:

– інститут керівництва (начальник, заступ-
ник начальника);

– організаційно-розпорядче управління;
– сектор відомчого контролю;
– управління податкового адміністрування 

підприємств виробничої сфери;
– управління податкового адміністрування 

підприємств невиробничої сфери;
– управління податкового адміністрування 

фінансових установ та інших галузей;
– юридичний відділ;
– управління податкового аудиту підпри-

ємств виробничої сфери; управління податко-
вого аудиту підприємств невиробничої сфери;

– управління податкового аудиту фінансо-
вих установ;

– управління податкового аудиту спеціаль-
ного законодавства;

– відділ боротьби з відмиванням доходів, 
одержаних злочинним шляхом; управління 
інфраструктури та бухгалтерського обліку;

– управління кадрового забезпечення та 
розвитку персоналу;

– управління електронних сервісів; відділ 
по роботі з податковим боргом;

– управління з питань запобігання та ви-
явлення корупції; сектор охорони державної 
таємниці, технічного та криптографічного за-
хисту інформації;

– управління з питань виявлення та опра-
цювання податкових ризиків ; управління су-
проводження судових справ;

управління трансфертного ціноутворен-
ня [2]).

Міжрегіональні управління у межах сво-
їх повноважень, передбачених законом, на 
основі і на виконання доручень Державної 
податкової служби України видають накази 
(розпорядження) організаційно-розпорядчо-
го характеру, організовують і контролюють 
їх виконання. Разом із тим, акти Міжрегіо-
нальних управлінь може бути скасовано Го-
ловою Державної податкової служби України 
повністю чи в окремій частині, у тому числі 
за дорученням Міністра фінансів, а також Мі-
ністром фінансів у разі відмови Голови Дер-
жавної податкової служби України скасувати 
такий акт [3, п.п. 7–9; 4, п.п. 7–9; 5, п.п. 7–9].

Необхідно також констатувати, що Міжре-
гіональні управління утримуються за рахунок 
державного бюджету, утворюються без стату-
су юридичної особи та є органами державної 
влади, мають окремий баланс, рахунки в ор-
ганах, що здійснюють казначейське обслуго-
вування бюджетних коштів, печатку та бланк 
зі своїм найменуванням та із зображенням 
Державного Герба України, є розпорядника-
ми бюджетних коштів.

Між тим, штатну чисельність працівників 
Міжрегіональних управлінь затверджує Го-
лова Державної податкової служби України 
у межах граничної чисельності працівників, 
визначеної Кабінетом Міністрів України для 
територіальних органів Державної податкової 
служби України. Структуру Міжрегіональ-
них управлінь затверджує Голова Державної 
податкової служби України за погодженням 
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з Міністром фінансів. Організаційну струк-
туру, штатний розпис та кошторис Міжрегіо-
нального управління затверджує Голова Дер-
жавної податкової служби України.

Не можливо не відмітити, що Міжрегіо-
нальні управління утворюються в межах гра-
ничної чисельності державних службовців 
та працівників Державної податкової служби 
України і коштів, передбачених на утримання 
Державної податкової служби України, лік-
відовуються, реорганізовуються керівником 
Державної податкової служби України як її ві-
докремлені підрозділи за погодженням з Мі-
ністром фінансів відповідно до ст. 211 Закону 
України «Про центральні органи виконавчої 
влади» [3, п. 14; 4, п. 14; 5, п. 14; 11].

Слід акцентувати увагу на тому, що умовою 
початку роботи новостворених органів, яких 
було передбачено урядовим рішенням, стало 
прийняття Державною податковою службою 
України рішення про можливість забезпечен-
ня здійснення утвореними органами повнова-
жень та функцій територіальних органів, що 
ліквідуються. І тут слід вказати, що можли-
вість забезпечення з 01.01.2021 р. здійснення 
новоствореними територіальними органами 
Державної податкової служби України, утво-
реними як її відокремлені підрозділи згідно з 
наказом Державної податкової служби Укра-
їни від 30.09.2020 р. № 529 «Про утворення 
територіальних органів Державної податкової 

служби» [10], повноважень та функцій те-
риторіальних органів Державної податкової 
служби України, що ліквідуються, передба-
чена відповідним наказом від 24.12.2020 р. 
№ 755 [9].

Висновки. Проаналізувавши вищевикла-
дене, можна зробити висновок, що Міжре-
гіональні управління Державної податкової 
служби України по роботі з великими плат-
никами податків було утворено у рамках про-
веденої інституційної реформи з метою змі-
ни формату роботи з великими платниками 
податків. Разом із тим, незмінним залишився 
галузевий принцип супроводження платни-
ків, а розподіл на теперішній час залежить від 
сфери діяльності платника. Зокрема, виок-
ремлюється управління адміністрування під-
приємств виробничої, невиробничої сфери та 
фінансових установ.

При цьому, проведене дослідження дало 
змогу поставити наголос на тому, що нині іс-
нує необхідність всебічного дослідження пи-
тань, пов’язаних із розвитком та реформуван-
ням інституційного механізму забезпечення 
сфери оподаткування, у тому числі, у контексті 
особливостей правового регулювання діяльно-
сті кожного із суб’єктів публічної адміністра-
ції, яких наділено повноваженнями у сфері 
оподаткування та функціонування яких є зміс-
товним елементом інституційного механізму 
забезпечення сфери оподаткування в Україні.

Анотація
У статті розкрито особливості правового регулювання діяльності Міжрегіональних управ-

лінь Державної податкової служби України по роботі з великими платниками податків як зміс-
товного елемента інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування.

Акцентовано увагу на тому, що на теперішній час до системи територіальних органів Дер-
жавної податкової служби України на місцях належать: 1) Головні управління Державної подат-
кової служби України в областях; 2) Головне управління Державної податкової служби України 
у м. Києві; 3) Міжрегіональні управління Державної податкової служби України по роботі з ве-
ликими платниками податків; 4) Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової 
служби України. При цьому, Міжрегіональні управління Державної податкової служби Украї-
ни по роботі з великими платниками податків є територіальними органами, утвореним на пра-
вах відокремлених підрозділів Державної податкової служби України, забезпечують реалізацію 
повноважень Державної податкової служби України у взаємовідносинах з великими та іншими 
платниками, які перебувають у них на обліку, і здійснюють їх податкове супроводження.
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Встановлено, що Міжрегіональні управління Державної податкової служби України по ро-
боті з великими платниками податків було утворено у рамках проведеної інституційної рефор-
ми з метою зміни формату роботи з великими платниками податків. Разом із тим, незмінним 
залишився галузевий принцип супроводження платників, а розподіл на теперішній час зале-
жить від сфери діяльності платника. Зокрема, виокремлюється управління адміністрування 
підприємств виробничої, невиробничої сфери та фінансових установ.

Ключові слова: великі платники податків, Державна податкова служба України, завдання, 
інституційний механізм, контролюючі органи, Міжрегіональне управління, органи державної 
влади, органи стягнення, повноваження, податкові органи, правовий статус, суб’єкт публічної 
адміністрації, сфера оподаткування.

Ianushevych Ia.V. Theoretical and legal bases of activity of interregional departments  
of the state tax service of Ukraine for work with large taxpayers

Summary. The article reveals the features of legal regulating the activities of interregional depart-
ments of the State Tax Service of Ukraine for Work with Large Taxpayers as a meaningful element of 
the institutional framework for ensuring the sphere of taxation.

It is emphasised that currently the system of territorial bodies of the State Tax Service of Ukraine on 
the ground includes: 1) the Regional Central Departments of the State Tax Service of Ukraine; 2) the 
Central Department of the State Tax Service of Ukraine in Kyiv; 3) the Interregional Departments of the 
State Tax Service of Ukraine for Work with Large Taxpayers; and 4) Information and Reference Depart-
ment of the State Tax Service of Ukraine. At the same time, the Interregional Departments of the State 
Tax Service of Ukraine for Work with Large Taxpayers are the territorial bodies formed with the rights 
of separate divisions of the State Tax Service of Ukraine, ensure the implementation of the powers of 
the State Tax Service of Ukraine in relations with large and other payers who are registered with them, 
and carry out their tax support.

It is established that the Interregional Departments of the State Tax Service of Ukraine for Work 
with Large Taxpayers were created as part of the ongoing institutional reform in order to change the 
format of work with large taxpayers. At the same time, the sectoral principle of supporting payers has 
remained unchanged, and the distribution currently depends on the payer’s field of activity. In par-
ticular, the departments for administration of industrial and non-industrial enterprises and financial 
institutions are distinguished.

Key words: large taxpayers, State Tax Service of Ukraine, tasks, institutional framework, regu-
latory bodies, interregional management, state authorities, collection bodies, powers, tax authorities, 
legal status, subject of public administration, and sphere of taxation.
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