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ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Розглянуто теоретичні домінанти податкового консультування. Проаналізовано 
основні показники консультаційної роботи Державної фіскальної служби України. Сис-
тематизовано психологічні риси поведінки працівників фіскальних органів і податкових 
консультантів. Висвітлено соціальну компоненту податкової поведінки платників по-
датків, окреслено причини спонукання їх до девіації. Обґрунтовано роль і місце суб’єктів 
оподаткування у формуванні податкової культури суспільства.

Ключові слова: податкова культура, податкова поведінка, податкове консульту-
вання, соціально-психологічний клімат, суб’єкти оподаткування, фіскальна політика.
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Социально-психологические аспекты развития налогового консультирова-

ния в Украине
Рассмотрены теоретические доминанты налогового консультирования. Проа-

нализированы основные показатели консультационной работы Государственной фи-
скальной службы Украины. Систематизированы психологические аспекты поведения 
работников фискальных органов и налоговых консультантов. Освещено социальную 
компоненту налогового поведения налогоплательщиков, обозначены причины стрем-
ления их к девиации. Обоснована роль и место субъектов налогообложения в формиро-
вании налоговой культуры общества.
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Fedir TKACHYK
Social and psychological aspects of tax consulting in Ukraine
Introduction. Increase in the community understand the need for full and timely calculation 

and payment of taxes and duties and conscious understanding of their importance for the vi-
ability of the state, providing qualified and effective consultative assistance to taxpayers acting 
priority at the state tax consulting and corporate levels. An important role in this context is played 
by psychological traits taxpayers that understand key aspects of tax consulting. It increases the 
level of tax literacy and tax culture in society, strengthens economic competitiveness and cre-
ates a series of macroeconomic effects.
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JEL Classіfіcatіon: А15, Н22, Н26, Н32.

The purpose of the article is the study of social and psychological aspects of functioning 
and improving tax consulting services in Ukraine.

Results. The theoretical aspects of the tax consulting are investigated. The basic indicators 
of the State Fiscal Service of Ukraine in the field of consulting are analyzed. The psychological 
traits of the conduct of fiscal and tax advisors are systematized. Deals with the social compo-
nent of the tax behavior of taxpayers and outlines the reasons prompting them to deviation. 
Showed the role and place of business taxation in the formation of tax culture.

Proved, that the active outreach by SFS of Ukraine will increase the level of tax awareness 
and create a tax culture in society. Formation and development of the effective market of tax 
consulting in Ukraine will increase the level of service taxpayers at the corporate level will lead 
to optimization of fiscal policy and strengthen its social role.

Conclusion. The ability to use the tax employees in the work of social and psychological 
technologies can increase the efficiency of their operations and create the basis for improving 
the confidence of taxpayers to the tax system in general, increase of tax culture in society, and 
to create a basis for the functioning of the corporate tax consultancy in Ukraine.

Keywords: tax culture, the behavior of tax, tax counseling, social and psychological cli-
mate, tax employees, fiscal policy.

Постановка проблеми. Суспільство 
зацікавлене в розумінні кожним грома-
дянином та підприємством своєї відпо-
відальності за добробут держави, який 
можна поліпшити сумлінним виконанням 
своїх податкових зобов’язань. Становлен-
ня громадянського суспільства вимагає 
роз’яснення прав та обов’язків платників 
податків і зборів. В контексті підвищення 
в суспільстві рівня ставлення до необхід-
ності повного та своєчасного нарахування 
і сплати податків та зборів, а також свідо-
мого розуміння їх важливості для забезпе-
чення життєдіяльності держави, надання 
кваліфікованої та дієвої консультативної 
допомоги платникам податків – пріоритет-
не завдання податкового консультування 
на державному та корпоративному рівнях. 
Важливу роль в цьому контексті відіграють 
психологічні риси платників податків щодо 
розуміння основних доктрин податкового 
консультування, яке в кінцевому результа-
ті підвищує рівень податкової грамотності 

населення, покращує податкову культуру 
в суспільстві, зміцнює конкурентоспромож-
ність економіки, а також продукує низку ма-
кроекономічних ефектів. Таким чином, пси-
хологія взаємовідносин платників податків 
із фіскальними органами, в т.ч. за участю 
суб’єктів податкового консультування, по-
требує ґрунтовних наукових досліджень, а 
також набуває вагомої актуальності в пері-
од інтенсивного розвитку ринку податково-
го консультування в європейських країнах.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження організаційних, правових, 
соціальних і психологічних тенденцій по-
даткового консультування в Україні остан-
нім часом набувають вагомого значення 
і привертають увагу науковців. Вагомий 
внесок у висвітлення проблематики фор-
мування ефективних податкових відносин 
на корпоративному і державному рівнях, в 
т.ч. за участю фінансових посередників та 
з використанням технологій податкового 
консультування, зробили такі українські та 
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зарубіжні автори: В. Андрущенко, Р. Буссе, 
А. Виходець, У. Гері, О. Десятнюк, Е. Дюрк-
гейм, Ю. Іванов, Є. Кізілова, Ю. Коваленко, 
А. Крисоватий, Я. Лебедзевич, О. Маго-
пець, Л. Олейнікова, О. Смірнова, В. Тере-
мецький, І. Федун та ін. 

Незважаючи на наукові здобутки вче-
них у дослідженні зазначеної проблеми, 
дискусійними залишаються питання щодо 
ефективного здійснення податкового кон-
сультування фіскальними органами, окрес-
лення психологічних особливостей співп-
раці платників податків із консультантами 
в сфері оподаткування. Актуальною також 
залишається проблематика підвищення 
рівня податкової культури в суспільстві.

Мета статті полягає дослідженні соці-
альних і психологічних аспектів функціону-
вання та покращення сервісу податкового 
консультування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сутність податкового консульту-
вання у більшості країн світу виявляється в 
наданні клієнтам консультаційних послуг у 
сфері оподаткування, наприклад, ведення 
бухгалтерського обліку та податкової доку-
ментації, складання необхідних декларацій 
тощо. Необхідність розгляду податкового 
консультування з суб’єктивної та психоло-
гічної компонент відображається у дослі-
дженні У. Гері, який зазначає, що основне 
завдання податкового консультанта поля-
гає в тому, щоб допомагати клієнту плану-
вати майбутні операції, а проблеми пра-
вильної сплати податків у результаті вже 
здійснених операцій є менш пріоритетним 
[1]. Зазначений підхід акцентує увагу на та-
ких завданнях податкового консультування, 
як налагодження партнерства з платником 
податку, формування заходів щодо мінімі-
зації витрат на сплату податкових платежів, 
оптимізації оподаткування тощо.

На думку В. Теремецького, сьогодні по-
даткове консультування в Україні в цілому 

характеризується певною свободою і само-
регулюванням та розвивається переважно 
за рахунок надання таких послуг фахівця-
ми юридичних фірм чи адвокатських бюро, 
а також спеціалізованими компаніями або 
підрозділами в компаніях, які займаються 
таким консультуванням [2, с. 45]. Погоджу-
ючись із думкую автора, можна зазначити 
про здійснення консультаційних функцій у 
сфері оподаткування такими суб’єктами, як 
податкові консультанти Спілки податкових 
консультантів в Україні, податкові радники 
Палати податкових консультантів України, 
незалежні аудитори, консультанти, бухгал-
тери тощо. Проте найбільш популяризова-
ною на макрорівні є консультаційна робота 
органів ДФС України. З психологічної точки 
зору, платники податків, звертаючись до за-
значених суб’єктів податкового консульту-
вання, не завжди задоволені сервісом. Це 
обумовлюється переважанням фіскальних 
інтересів працівників ДФС України з відпо-
відним характером надання консультацій 
чи роз’яснень. На корпоративному рівні 
специфіка звернень громадян за подат-
ковими порадами потребує законодавчо-
го врегулювання, що визначатиме основи 
податкового консультування, а також де-
кламуватиме етику і принципи поведінки 
податкових консультантів у роботі з плат-
никами податків.

Тим не менше, пріоритетним завданням 
фіскальних органів на цьому етапі розвитку 
держави є формування партнерських від-
носин із платниками податків. І саме надан-
ня компетентних податкових консультацій є 
одним із кроків досягнення цієї мети. Мож-
ливість отримання такої консультації має 
бути доступна для усіх платників податків. 
З постійним розвитком інформаційних тех-
нологій це дасть змогу швидко й ефективно 
надавати консультації будь-яким особам, 
незалежно від місця їх знаходження. При 
цьому нівелюється людський психологіч-
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ний чинник, коли посадовець через певні 
свої уподобання чи неприязнь може не на-
давати консультацію чи надавати, але не-
компетентну, що в подальшому призведе 
до негативних наслідків для платника.

Протягом 2016 р. Контакт-центром Ін-
формаційно-довідкового департаменту 
ДФС України надано 1245,5 тис. відповідей 
на запитання суб’єктів господарювання та 
громадян, у тому числі: 1212,9 тис. телефо-

ном, 32,3 тис. електронною поштою і фак-
сом, 0,3 тис. відповідей з використанням 
автовідповідача. Аналіз динаміки зазначе-
них показників за останні 3 роки свідчить 
про найвищу активність консультаційно-
роз’яснювальної роботи органів ДФС Укра-
їни у 2015 р. та переважання телефонної 
форми консультування (див рис. 1).

Найчастіше суб’єкти господарювання 
та громадяни зверталися з питань адмі-
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Рис. 1. Динаміка та типологізація наданих консультацій  
працівниками фіскальних органів у 2014–2016 рр.*

* Побудовано на основі [3].
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ністрування податку на додану вартість, 
податку на доходи фізичних осіб, єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, єдиного податку 
для фізичних осіб-підприємців та податку 
на прибуток підприємств [3].

Працівники фіскальних органів мають 
забезпечувати всі необхідні умови та нада-
вати дієву допомогу платникам податків у 
добровільному і своєчасному поданні по-
даткових декларацій та повній сплаті подат-
ків. Вирішення таких завдань є основою під-
вищення ефективності роботи ДФС України.

Соціальна ефективність будь-якої сис-
теми залежить від рівня кваліфікації праців-
ників, від їхнього ставлення до професійної 
діяльності, від морально-етичних засад та 
психологічних рис особистості. Працівни-
ки ДФС України мають бути підготовлени-

ми настільки, щоб зрозуміти важливість 
взаємовідносин із платниками податків. 
Охарактеризувати ідеального працівника 
фіскальних органів можна через призму 
психологічних рис поведінки працівника 
ДФС України (табл. 1).

У багатьох випадках під час роботи в ор-
ганах ДФС України досягає успіху не найсум-
лінніший працівник, а той, хто вміє встановити 
ділові і принципові взаємини і з платниками 
податків, і з колегами в межах службової ети-
ки. В основу професійної етики працівників 
фіскальних органів мають покладатися, на-
самперед, професійні знання, уміння і нави-
чки, моральні норми і принципи, а також осно-
вні аспекти професійної, соціальної (зокрема 
моральної, педагогічної, політичної, дипло-
матичної, внутрішньої, емоційної) культури та 
службовий етикет [4, с. 269].

Таблиця 1
Систематизація психологічних рис поведінки працівників фіскальних органів*

Риси характе-
ру працівни-

ків ДФС

Типові прояви поведінки працівників ДФС  
у спілкуванні з платниками податків

Основні завдання етики  
працівника ДФС

Тактовність  
і лаконічність

– говорити стисло, завжди аргументувати свою відповідь;
– не згадувати про негативні моменти;
– надавати перевагу діалогу, а не монологу;
– намагатися погоджуватися, а не заперечувати.

1. Підвищувати довіру і впевне-
ність суспільства в його етич-
них діях.

2. Узаконити накладення санкцій 
за неетичну поведінку.

3. Зменшити кількість неетичних 
вчинків шляхом їх осуду та по-
карання за них.

4. Виховувати чуйність та підви-
щувати підготовленість праців-
ників ДФС до ухвалення більш 
етичних варіантів рішень.

5. Долати невпевненість у виборі 
між етичною та неетичною по-
ведінкою.

6. Розвивати здібності та вміння 
аналізувати етичний і вартіс-
ний результат своєї діяльності.

7. Допомогти працівникам ДФС 
у вирішенні дилеми співвідно-
шення етики вчинку і власного 
інтересу.

8. Підвищувати моральний і пси-
хологічний розвиток держав-
них службовців.

Ввічливість

– звертаючись до конкретного відвідувача, враховувати його стать, 
вік, зовнішній вигляд, манеру спілкування;

– не вживати жаргонних слів і виразів, завжди уникати лайки;
– м’яко заперечувати;
– спілкування з відвідувачем закінчувати подякою.

Емоційна  
стриманість

– дати відвідувачеві змогу подискутувати;
– висловити захоплення логікою платника податків;
– не сперечатися через дрібниці;
– уникати категоричності.

Толерантність

– сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних;
– адекватно реагувати на особливості поведінки та способу життя 

платників податків;
– демонструвати терпимість до чужого способу життя, поведінки, 

звичаїв, почуттів, ідей, вірувань тощо.

Компетент-
ність

– підтримувати впевненість у своїй компетентності і в компетент-
ності платника податків;

– вміло демонструвати навички і здібності, набуті під час навчання, 
професійної підготовки.

Врівноваже-
ність

– розпочинати розмову тільки в тиші із зрозумілого і чіткого звертання;
– говорити чітко, впевнено, не швидко і не монотонно;
– уважно стежити за відвідувачем, який слухає, дивитися йому в очі.

* Складено на основі [4].
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Працівник державної фіскальної служ-
би має пам’ятати, що вплив на платника по-
датків здійснюється не тільки за допомогою 
податкового законодавства, методів адміні-
стративного впливу, а й за рахунок особис-
тих психологічних рис, що забезпечують 
йому довіру та повагу платника податків. А 
з іншого боку, платник податку має свідомо 
і з відповідальністю ставитися до виконан-
ня своїх професійних обов’язків.

І на державному, і на корпоративному 
рівнях процес надання податкової консуль-
тації має здійснюватися за сприятливого 
соціально-психологічного клімату. Тобто, 
певні фактори мають сприяти досягненню 
поставленої платником податків мети пе-
ред суб’єктом консультування, зокрема, це:

1) довіра платника до податкового кон-
сультанта; 

2) доброзичливість і ділові претензії; 
3) вільне висловлювання думок щодо справ 

перевірок чи поведінки окремих осіб; 
4) відсутність тиску з боку фіскальних ор-

ганів; 
5) високий ступінь емоційного включення 

та взаємодопомоги у ситуаціях, якщо є 
у цьому потреба; 

6) відсутність напруженості й конфлік-
тності у процесі консультування; 

7) поліпшення матеріальних, техноло-
гічних та організаційно-управлінських 
умов тощо [5, с. 170].
Також необхідно акцентувати увагу на 

податковому консультантові. Особа, яка 
надає консультації, має бути толерантною, 
стриманою та розважливою. Платники по-
датків – це особи різні за вдачею та харак-
тером, з різними питаннями, і тому необхід-
но враховувати такі особливості у розмові, 
при прийнятті тих чи інших рішень.

У контексті цього, необхідно змінити 
підходи до підготовки кваліфікованих спеці-
алістів у цій галузі. Податкові консультанти, 
окрім знання податкового, фінансового й ін-

шого законодавства, повинні знати основи 
менеджменту у роботі з платниками подат-
ків, основні психологічні моменти, які мо-
жуть виникнути, задля усунення конфліктів.

Варто зауважити, що іноді податковим 
консультантам в ролі посередника вдаєть-
ся зробити набагато більше для вирішення 
конфлікту, ніж представникам конфліктую-
чих сторін. Для вирішення конфліктної си-
туації наявність податкового консультанта 
є надзвичайно важливою в психологічному 
плані, оскільки дає змогу учасникам кон-
флікту, незважаючи на взаємні поступки, 
дійти компромісу. Основними принципами 
податкового консультанта у регулюванні 
податкових спорів і конфліктів мають бути 
наступні:

– конфліктуючі сторони повинні розгля-
дати обраного ними консультанта для 
врегулювання конфлікту як справед-
ливий вибір;

– податковий консультант має бути ней-
тральною особою, яка не втручається 
в конфлікт;

– конфліктуючим сторонам варто по-
годитися з присутністю податкового 
консультанта і використанням його ре-
комендацій при винесенні остаточного 
рішення;

– основна мета податкового консуль-
танта в окресленому ракурсі – збір ін-
формації, з’ясування проблеми, фор-
мування рекомендацій;

– податковий консультант має підтриму-
вати кожну сторону, сприяти інтеграції 
різних точок зору щодо конкретної 
проблеми;

– податковому консультанту варто до-
помогти конфліктуючим сторонам 
вирішити, у чому вони можуть посту-
питися один одному і знайти компро-
місне рішення [6].

Задля підвищення дієвості податкових 
консультацій, необхідно переглянути захо-
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ди, які застосовуються щодо податкового 
консультанта у разі надання некомпетент-
ної консультації. Це підвищить рівень куль-
тури працівників цієї сфери.

Якість і повнота застосування фіскаль-
ними органами зазначеного механізму 
співпраці мають прямий вплив на подат-
кову поведінку платників податків, в т.ч. з 
ознаками девіації.

Вперше пояснення девіації, що врахо-
вувало соціальні і культурні фактори, на 
основі яких платників податків вважали 
девіантними, було запропоновано в “теорії 
аномії”, розробленої Емілем Дюркгеймом 
на початку ХХ століття [7].

Податкова поведінка платника подат-
ків – це складна система пристосування 
особи до різноманітних умов реалізації в 
економічному та соціальному середовищі, 
активна форма перетворення соціальних 
відносин відповідно до об’єктивних можли-
востей, які надаються, а також можливос-

тей, які вона самостійно відкриває для себе 
відповідно до рівня своєї податкової куль-
тури [8, с. 162].

Низький рівень податкової культури ви-
являється через форми поведінки, які від-
хиляються або суперечать законодавчо 
встановленим нормам та правилам, при-
йнятим в суспільстві. Такі форми поведін-
ки поділяються на: девіантні, деліквентні і 
кримінальні (рис. 2). При цьому девіантна 
поведінка є першопричиною виникнення 
деліквентної та кримінальної поведінки.

Податкові консультанти в процесі своєї  
діяльності мають володіти інформацією 
щодо типу поведінки платника податків з 
метою виключення їх прагнень до апроба-
ції форм податкової девіації.

Здебільшого умовами виникнення по-
даткової девіації є наступні:

– середовище, що формує дисгармо-
нію чи деформацію потреб, ціннісних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призводить до поглиблення дезадаптації 
середовища; стереотип поведінки, пов’язаний  
з порушенням відповідних соціальних норм і 
правил, що виявляються ситуаційно обумовленими 
реакціями поведінки платника податків. 

вчинки, які не тягнуть за собою кримінальної 
відповідальності; до-злочинні форми поведінки: 
систематичне ухилення від своїх обов’язків, 
корисливо меркантильна поведінка з посяганням  
на чуже майно тощо. 

здійснення протиправних вчинків, що є основою 
для відкриття кримінальної справи, якій, як 
правило, передують девіантні та деліквентні  
норми поведінки. 

 

Девіантна 

 

Деліквентна 

 

Кримінальна 

Рис. 2. Ідентифікація форм податкової поведінки платника податків,  
які суперечать суспільним правилам*

* Побудовано на основі [8].
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орієнтацій, які перетворюються у деві-
антні мотивації;

– девіантна мотивація;
– ситуації, в яких перебуває особистість 

у процесі формування, життєдіяль-
ності, і безпосередньо в процесі здій-
снення мотивацій;

– психофізіологічні і психологічні осо-
бливості тощо.

Податкова девіація є суспільно-небез-
печним явищем, що провокує негативний 
вплив на соціально-економічний розвиток 
держави. 

По-перше, держава недоотримує зна-
чні бюджетні кошти, внаслідок чого обме- 
жується фінансування державних програм. 
По-друге, порушники податкового законо-
давства перебувають у більш вигідному 
становищі порівняно із законослухняними 
суб’єктами податкових правовідносин, з 
точки зору ринкової конкуренції, і своїми 
діями можуть провокувати негативну по-
ведінку інших. По-третє, при значному по-
ширенні фіскальних злочинів, що спричи-
нюють дефіцит дохідної частини бюджету, 
держава компенсує нестачу бюджетних 
надходжень шляхом уведення нових по-
даткових платежів, збільшення ставок дію-
чих податків і зборів. Як для суспільства за-
галом, так і кожного суб’єкта оподаткування 
зокрема, важливим є належне виконання 
податкового законодавства [9, с. 97].

Податкова дисципліна – важлива умо-
ва стабільного економічного і соціального 
зростання в державі. Розуміння цього спо-
нукає державу, в особі її фіскальних орга-
нів, застосовувати певні інструменти, спря-
мовані не лише на контроль і примус, а й 
на сприяння добровільній сплаті податків. 
Саме податкові консультації є першим ета-
пом, коли платник, достеменно ознайомле-
ний з усіма нюансами законодавства, змо-
же сформуватися як сумлінний платник. 
Початком такої діяльності є формування 

позитивної податкової культури платників 
податків. Однак це є лише передумовою 
для добровільної сплати податків. Платни-
ку, який вирішив сплатити податки, фіскаль-
ні органи мають створити зручні умови, які 
дали б змогу швидко та зручно виконувати 
обов’язки [10, с. 275].

Реалізація інтересів платників податків 
у громадянському суспільстві спирається 
на податкові права, які в процесі поширен-
ня податкової культури та розширення об-
сягу прав і свобод платників, підвищення 
рівня їхнього захисту є безперечною умо-
вою забезпечення прав та обов’язків, га-
рантією дотримання законності в процесі 
оподаткування.

Податкова культура – складова куль-
тури взагалі як продукту національного 
духу, своєрідності історичних умов і народ-
них звичаїв, хоча певною мірою і допускає 
вплив іноземних запозичень та еволюцію 
з плином часу; етично й інтелектуально 
обумовлена форма суспільної свідомості 
та законослухняності, котра виявляється у 
ставленні до оподаткування з боку учасни-
ків податкового процесу, зокрема платників. 

Платник податків має бачити у праців-
никах фіскальних органів не супротивників, 
а партнерів по податковому процесу, і саме 
цим зобов’язані керуватися посадові особи 
ДФС України у проведенні періодичних по-
даткових та інформаційних кампаній, при-
свячених черговим змінам податкового за-
конодавства, прийому звітності і декларацій, 
створенні гнучкої і мобільної системи якісно-
го інформаційного сервісу, наданні необхід-
ної методичної і консультативної допомоги.

Податкову культуру в інституціональ-
ному аспекті можна визначити як переко-
нання, цінності, знання, які передбачають 
своєчасну сплату податків і обов’язкових 
відрахувань відповідно до умов чинного 
законодавства держави. Рівень податкової 
культури виявляється через податкову дис-
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ципліну. Податкова дисципліна формує та 
розвиває етичні і фінансові здібності плат-
ників податків стосовно виконання його 
податкових зобов’язань. Для розвитку на-
ціональної податкової системи держава 
зобов’язана надавати всебічну інформацію 
стосовно надходження та витрат коштів 
платників податків, застосовуючи сучасні 
Інтернет-технології. Така інформаційно-
аналітична підтримка буде стимулювати 
певну суспільну свідомість, підвищувати рі-
вень соціальної відповідальності суб’єктів 
господарювання.

В умовах стратегічного реформування 
фіскальної політики окрема увага приділя-
ється неформальним інституціям, які охо-
плюють інформаційно-аналітичну роботу 
та створення сервісних послуг для платни-
ків податків: консультаційні центри, сервіс 
“пульс”, безкоштовне надання електронних 
ключів для подання звітності платників по-
датків, роз’яснювально-виховна робота се-
ред молоді [11, с. 64]. Проведення активної 
роз’яснювальної роботи органами ДФС Укра-
їни, різнопланових соціальних проектів на 
телебаченні та радіо дасть змогу підвищити 
рівень податкової обізнаності громадян та 
сформувати певну податкову культуру в сус-
пільстві. А формування та розвиток дієвого 
ринку податкового консультування в Україні, 
який підвищить рівень сервісного обслугову-
вання платників податків на корпоративному 
рівні, сприятиме оптимізації фіскальної полі-
тики та посилить її соціальну роль.

Висновки. Отже, варто зауважити, що 
рівень демократії залежить від рівня свобо-
ди, а рівень свободи – від рівня культури. 
Саме тому категорії “культура податків-
ця”, “культура податкового консультанта”, 
“культура платника податків” є чинниками 
не тільки політичними та економічними, 
а й соціальними. Поряд з цим, вміння ви-
користовувати суб’єктами податкового 
консультування у своїй роботі соціально-

психологічні технології спроможне підви-
щити результативність їх функціонування 
та створити базис для покращення довіри 
платників податків до системи оподатку-
вання загалом, а також сформувати під-
ґрунтя функціонування корпоративного по-
даткового консультування в Україні. 
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