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Вступ 

 

 

Актуальність теми. Міжнародна практика фіскальних органів країн світу 

підтверджує, що формування переважної частки податкових надходжень до 

бюджету забезпечується відносно невеликою кількістю платників податків, а отже 

потребує особливої уваги. З метою покращення рівня їх обслуговування, 

підвищення добровільності сплати ними податків та забезпечення стабільності 

надходжень до бюджетів усіх рівнів в більшості країн створюються спеціалізовані 

податкові підрозділи для роботи з такими платниками. Зокрема, їх створено в 

Австрії, Австралії, Бельгії, Великобританії, Нідерландах, Франції, США, Угорщині 

та більшості країн СНД. Це пояснюється вагомістю податкових надходжень від 

таких платників податків, а також існуванням проблем – застосування схем 

мінімізації та ухилення від сплати податків, факти шахрайства. Не виключенням є і 

Україна.  

Організаційна структура таких підрозділів базується на створенні в них 

відділів податкового супроводження окремо взятої групи суб’єктів господарювання 

(далі - СГ),зокрема, за галузевим принципом, а не за видами податкових 

надходжень, що є відмінним від інших податкових органів. При цьому на їх 

обслуговування беруться великі платники податків (далі - ВПП) незалежно від 

місцезнаходження.  

Становлення і розвиток податкової системи держави відбувається саме через 

податкову політику, основними принципами якої є фіскальна і економічна 

ефективність, соціальна справедливість. 

Отже, на сьогоднішній день є важливим удосконалити методи роботи 

Державної фіскальної служби (ДФС) України, перетворити її у високопрофесійну 

організацію, що не буде заважати економічному зростанню та сприятиме 

збільшенню надходжень до бюджету.  



ВПП як представник бізнесу зацікавлений у тому, щоб середовище його 

діяльності було якомога сприятливішим. Вагомою складовою такого комфорту 

є податкове обслуговування підприємства, тобто безпроблемність і оперативність 

взаємодії з податковими органами. Зі свого боку держава в особі ДФС зацікавлена 

у конструктивному діалозі з бізнесом, результатом якого буде сумлінна сплата 

податків. Від цього залежить стабільність наповнення бюджетів, фінансування 

соціальної сфери та інших потреб держави. 

Наявність невирішених проблем зумовлює актуальність теми даного 

дослідження. 

Об’єктом дослідження виступає механізм обслуговування великих платників 

податків в Україні.  

Предмет дослідження – фінансові відносини між державою та великими 

платниками податків, що виникають у процесі обслуговування та податкового 

контролю останніх з приводу сплати цими платниками своїх податкових 

зобов’язань. 

Мета дипломної роботи - на основі дослідження специфіки обслуговування 

великих платників податків розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення 

механізму їх податкового контролю. 

Для досягнення поставленої мети, слід виконати такі завдання: 

- дослідити економічний зміст податкового контролю великих платників 

податків в Україні;  

- визначити та описати користувачів інформації щодо обслуговування цієї 

категорії платників;  

- дати опис джерел інформації дослідження, поділивши їх на нормативну 

та аналітичну частини;  

- представити систему показників аналізу обслуговування великих 

платників податків;  

- систематизувати наукові підходи до проблематики обслуговування 

великих платників податків в Україні на основі критичного аналізу 

наукових публікацій з даного питання; 



- описати методику та інструментарій дослідження ролі великих 

платників податків та обґрунтувати їх використання;  

- використовуючи відповідну методику та інструментарій аналізу, 

охарактеризувати фіскальну та соціально-економічну роль великих 

платників податків в Україні;  

- проблематику обслуговування великих платників податків в Україні 

розглянути на прикладі – Офісу великих платників податків Державної 

фіскальної служби України. 

- дослідити проблеми трансфертного ціноутворення;  

- вивчити зарубіжну практику обслуговування великих платників;  

- запропонувати управлінські рішення та розробити напрями 

вдосконалення обслуговування великих платників в Україні. 

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних 

джерел. 

У першому розділі розкриті теоретичні засади сервісу великих платників 

податків; дано опис джерел інформації дослідження, у розрізі їх нормативної та 

аналітичної частин; представлено систему показників аналізу обслуговування 

великих платників податків; систематизовано наукові підходи до проблематики 

обслуговування великих платників податків в Україні на основі критичного аналізу 

наукових публікацій з даного питання. 

У другому розділі дипломної роботи описано методику та інструментарій 

дослідження ролі великих платників податків та обґрунтовано їх використання; 

використовуючи відповідну методику та інструментарій аналізу, охарактеризовано 

фіскальну та соціально-економічну роль великих платників податків в Україні. 

Третій розділ роботи присвячений шляхам удосконалення обслуговування 

великих платників податків в Україні. Досліджено проблеми трансфертного 

ціноутворення. Вивчено зарубіжну практику обслуговування великих платників. 

Запропоновано управлінські рішення та розроблено напрями вдосконалення 

обслуговування великих платників в Україні. 



Інформаційною базою дипломної роботи є праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених з теорії, організації та методики здійснення аналітичної діяльності 

контролюючих органів, періодичні видання, законодавчі акти, дані Офісу великих 

платників податків Державної фіскальної служби України. 

Список використаної літератури налічує 82 джерела. У роботі подано 

12 рисунків, 12 таблиць. 
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