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Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що на даний час у 
законодавстві про відпустки для навчання існує багато невідповідностей, що 
призводить до дискримінації між тими, хто поєднує роботу з навчанням. 
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ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ  
Адміністрування податків і зборів є динамічним процесом. Якість його 

виконання характеризує діяльність органів державної фіскальної служби, з 
використанням визначеного інструментарію з реалізації державної податкової 
політики щодо здійснення митно-податкового контролю. До того ж це особливий 
вид податкової діяльності, постійна й необхідна її складова, організація якої 
зумовлена, у першу чергу, потребами державної фіскальної політики.  

Дослідженням змісту поняття податкового адміністрування в Україні 
займалися: видатні вчені. Разом з тим, і до сьогодні в численних публікаціях не 
сформовано єдиних поглядів відносно зазначеної категорії, теорії і практики 
податкового адміністрування.   

Метод податкового адміністрування – це сукупність теоретичних, 
методичних і практичних положень, підходів, способів, прийомів, за допомогою 
яких здійснюється податкове адміністрування в процесі реалізації податкової 
політики держави. Податкове адміністрування як особлива 
організаційноуправлінська діяльність у сфері податкових відносин знаходить 
свій прояв через реалізацію притаманних йому функцій. Вважається, що 
основними функціями податків є фіскальна та регулююча [3]. 
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Податковий кодекс України визначає «адміністрування податків, зборів, 
митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та інших платежів відповідно до законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи», як сукупність рішень та 
процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають 
інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують 
ідентифікацію, облік платників податків єдиного внеску та об’єктів 
оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків 
єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне 
обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою 
податків, зборів, платежів відповідно  до порядку, встановленого законом.  

Адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів, що 
здійснюється контролюючим органом (далі – податків, зборів, платежів) – це 
сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що 
визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, 
організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного 
внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування 
платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, 
платежів відповідно до порядку, установленого законом [5]. 

Процедура податкового адміністрування ґрунтується на податковому 
праві, яке є сукупністю юридичних норм (правових приписів), що визначають 
правила поведінки учасників правовідносин у сфері оподаткування. Джерелами 
податкового права є Конституція України (у якій містяться конституційні 
приписи про загальний порядок функціонування системи оподаткування), 
Податковий кодекс України, інші законодавчі акти.  

Суб’єкти податкових правовідносин мають правосуб’єктність, що 
передбачена нормами податкового права і характеризується можливістю бути 
учасником правовідносин, пов’язаних зі встановленням, зміною, скасуванням 
податкових платежів, і мати суб’єктивні права та обов’язки [4]. 

Об’єктом податкового адміністрування є податкові надходження (у 
вигляді податків, зборів, інших обов’язкові платежів) до бюджетів усіх рівнів. В 
результаті податкового адміністрування забезпечуються повні і своєчасні 
(відповідно до затверджених планів) надходження податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів. Механізм податкового адміністрування спрямований на 
підтримку високої результативності податкової системи, яка проявляється 
зокрема через реалізацію всіх притаманних їй функцій.      

Отже, можна зробити такі висновки, що  податки є об’єктивно необхідним 
елементом фінансового господарства будь-якої сучасної держави. За рахунок 
податків формується переважна більшість доходів бюджетів різних рівнів. 
Система податкового адміністрування, як і будь-яка інша система, складається з 
окремих елементів. Елементи податкового адміністрування відбивають зміст та 
особливості конкретних функцій органів управління у сфері оподаткування. За 
допомогою податкового адміністрування забезпечуються повні та своєчасні 
надходження податків, зборів, інших обов’язкових платежів.   
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ГЕНЕЗИС ГАРАНТІЙ ТРУДОВИХ ПРАВ ЖІНОК 
Важливим досягненням українського трудового законодавства є його 

практично повне звільнення від формального «прив'язування» тільки до жінок 
різного пільг і преференцій, пов'язаних з виконанням сімейних обов'язків. 

Дискримінація в сфері праці прямо заборонена статтею трудовим 
законодавством. Однак численні дослідження свідчать, що наявність формально 
гендерно нейтрального трудового законодавства і законодавчої заборони на 
дискримінацію поки не привели до її повного викорінення в прямій і непрямій 
формах. 

Внесок прямий гендерної дискримінації в гендерний розрив в оплаті праці 
(коли за однакову з чоловіками роботу жінки отримують меншу грошову 
винагороду) в нашій країні відносно невисокий і оцінюється різними експертами 
в діапазоні 15-18%. [1, с.10] 


