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Рис. 1. Напрями підвищення ефективності праці  
на підприємствах торгівлі 

Отже, врахування галузевих особливостей торгівлі та вимог 
до персоналу торгівлі уможливлює використання усіх напря-
мів підвищення ефективності праці, що забезпечуватиме ефек-
тивність та конкурентоспроможність підприємств торгівлі за-
галом. 
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МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ  
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ТА БІЗНЕСУ  

НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Система місцевого оподаткування повинна не лише забезпе-
чувати потреби місцевих бюджетів у надходженні коштів, а й 
враховувати необхідність забезпечення принципів соціальної ві-
дповідальності бізнесу та органів влади.  
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Фактично механізм місцевого оподаткування може бути оха-
рактеризований такими вимогами Податкового кодексу України 
[3]: 1) передбачено чіткий перелік місцевих податків і зборів, а 
установлення місцевих податків і зборів, не передбачених Коде-
ксом, забороняється; 2) до повноважень Верховної Ради Украї-
ни належить визначення переліку місцевих податків і зборів і їх 
основних елементів, установлення яких належить до компетен-
ції сільських, селищних, міських рад і рад об’єднаних територі-
альних громад, що створені згідно із законом і перспективним 
планом формування територій громад; 3) передбачено, що міс-
цеві ради обов’язково установлюють єдиний податок і податок 
на майно (у частині транспортного податку та плати за землю) 
та вирішують питання щодо встановлення податку на майно (в 
частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки) та збору за місця для паркування транспортних засобів, 
туристичного збору; 4) до повноважень сільських, селищних, 
міських рад щодо податків і зборів, зокрема, належить встанов-
лення ставок місцевих податків і зборів у межах ставок, визна-
чених Податковим кодексом; 5) не дозволяється сільським, се-
лищним, міським радам і радам об’єднаних територіальних 
громад, що створені згідно із законом і перспективним планом 
формування територій громад, встановлювати індивідуальні 
пільгові ставки місцевих податків і зборів для окремих юридич-
них осіб і фізичних осіб — підприємців і фізичних осіб або зві-
льняти їх від сплати таких податків і зборів. Закон України 
«Про місцеве самоврядування» [2] у складі повноважень сільсь-
ких, селищних і міських рад передбачає загальні положення: 
встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податко-
вого кодексу України, прийняття рішень щодо надання згідно 
чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а 
також земельному податку. Серед основних проблем місцевого 
оподаткування у контексті необхідності забезпечення принципів 
соціальної відповідальності як фундаментального базису соціа-
льно-економічного розвитку регіону варто відзначити відсут-
ність права органів місцевого самоврядування на встановлення 
власних податкових преференцій на своїй території. 

Ефективність місцевого оподаткування має визначатися вихо-
дячи з принципів оподаткування. Так, Податковим кодексом 
України [3] визначено такі засади оподаткування в Україні: зага-
льність оподаткування; рівність усіх платників перед законом, 
недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації; невід-
воротність настання визначеної законом відповідальності у разі 
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порушення податкового законодавства; презумпція правомірнос-
ті рішень платника податку; фіскальна достатність; соціальна 
справедливість; економічність оподаткування; нейтральність 
оподаткування; стабільність; рівномірність і зручність сплати; 
єдиний підхід до встановлення податків і зборів. Принцип соціа-
льної справедливості тлумачиться як установлення податків і 
зборів відповідно до платоспроможності платників податків, тоб-
то враховується соціальна відповідальність лише перед однією з 
груп учасників податкових відносин — платники. Підтримуючим 
принципом є принцип фіскальної достатності, який передбачає 
встановлення податків і зборів з урахуванням необхідності дося-
гнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями, 
проте не акцентується увага на важливості та першочерговості 
конкретних витрат бюджету. Серед цих принципів відсутній 
принцип стимулювання, але беззаперечним є факт, що податки в 
цілому та місцеві податки та збори зокрема як фіскальні інстру-
менти мають сприяти стимулювання та активізації соціально-
економічного розвитку.  

Основні принципи формування фінансових ресурсів місце-
вих і регіональних органів самоврядування визначені у Євро-
пейській хартії місцевого самоврядування [1] (хоча б частина 
фінансових засобів органів місцевого самоврядування має над-
ходити за рахунок місцевих податків чи зборів, ставки яких ці 
органи визначають у межах закону, а органи місцевого самов-
рядування мають право в межах закону самостійно визначати 
ставки місцевих податків і зборів) та рекомендаціях Ради Єв-
ропи [4] (наділення органів місцевого самоврядування правом 
встановлювати розміри ставок у певних, але суттєвих межах, 
достатніх для забезпечення фінансування місцевих програм; 
визначення пільг і звільнень щодо місцевих податків і зборів 
виключно рішеннями представницьких органів місцевого са-
моврядування, а не законом).  

Відсутність у органів місцевого самоврядування можливос-
ті впливати на визначення місцевих податків і зборів з метою 
врахування принципів соціальної відповідальності не сприяє 
соціально-економічному розвитку регіону. Для цього необхід-
но вирішити питання розширення повноважень місцевих орга-
нів самоврядування, місцевих органів влади та територіальних 
громад щодо встановлення елементів місцевих податків і збо-
рів.  
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Теорія агентських контрактів, у рамках якої доводиться необ-
хідність аудиту, фактично є однією з теорій контрактів, що роз-
виваються в рамках інституціональної економічної теорії і розг-
лядають взаємодію учасників контракту як антагоністичну, а їх 
поведінку  як раціональну і максимізуючу. Проведення аудиту 
та інших завдань з надання впевненості дозволяє зменшити ймо-
вірність виникнення несприятливого вибору та морального ризи-
ку, оскільки аудит може бути використаний як для встановлення 
типу агента (у цьому випадку аудит є прикладом засобів фільтра-
ції, сигналізації та раціоналізації), так і для протидії опортуністи-
чній поведінці (у даному випадку — прикладом засобу контро-
лю та налагодження стимулів агента).  


