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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема модернізації сфери оподаткування є

дуже актуальною для України, адже існуюча податкова
система характеризується внутрішньою неузгодженістю
її складників, нестабільністю, складністю, порушенням
принципів економічно-соціальної справедливості та
рівномірності, негативним впливом на стан національ-
ної економіки в цілому.

Складна економічна ситуація, що супроводжується
загостренням соціальних та екологічних проблем, ви-
магає розроблення та запровадження нових стратегій
розвитку для досягнення соціальної справедливості в
суспільстві та запровадження заходів, що сприятимуть
підвищенню мотивації суб'єктів господарювання для ви-
користання ресурсозберігаючих та екологічно спрямо-
ваних технологій для мінімізації шкідливого впливу на
навколишнє природне середовище. У зв'язку з цим
особливого значення набуває запровадження ефектив-
ної фінансової політики, зокрема у податковій сфері,
де одним з інструментів регулювання соціально-еконо-
мічного розвитку виступає податкова політика. Тому
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дослідження підходів до поняття податкової політики
та важелів впливу на соціально-економічний розвиток
країни на сучасному етапі має актуальне значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед відчизняних науковців, які приділяють знач-
ну увагу питанню дослідженню поняття податкової по-
літики та ефективного функціонування її інструментів
слід виділити: В. Андрущенка, Г. Василевську, А. Васи-
ленка, В. Вишневського, Л. Гацьку, В. Геєця, О. Дани-
лова, Н. Дєєву, Т. Єфименка, Ю. Іванова, Т. Калінеску,
А. Кізима, А. Крисоватого, І. Лютого, В. Мельника,
Т. Меркулову, В. Опаріна, А. Соколовську, Л. Тарангул,
С. Юрій та інших. Питання податків та податкового на-
вантаження відображалися у роботах Г. Василевської,
О. Годованець, О. Іванишиної, Ю. Іванова, Т. Маршалок,
І. Майбурова, Т. Калінеску, І. Цимбалюк, І. Чабан та ін.
Але, на жаль, прийняття Податкового кодексу України,
не вирішило ряд питань щодо поліпшення умов життя
населення та зміцнення економіки країни, що обумов-
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лює необхідність у подальшому дослідженні та аналізу
цієї проблеми.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті — є дослідження підходів до поняття

податкової політики та її впливу на соціально-економі-
чний розвиток країни на сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Соціально-економічний розвиток — це процес, який

спрямований на виявлення соціально-економічних по-
треб всередині спільноти, і прагне до створення стра-
тегій, які будуть задовольняти та реалізовувати ці по-
треби у довгостроковій перспективі. Загальна мета по-
лягає в знаходженні шляхів поліпшення рівня життя на-
селення території, в той же час переконавшись, що
місцева економіка здатна забезпечувати цей рівень [15].
Для кращого розуміння поняття соціально-економічно-
го розвитку, розглянемо окремо соціальний та еконо-
мічний розвиток [14].

Соціальний розвиток є процесом, що призводить до
трансформації соціальних інститутів для покращення
здатності суспільства виконувати свої устремління. Це
означає, якісні зміни в підходах побудови стратегій роз-
витку, використання більш ефективних та передових
технологій у сфері взаємин між навколишнім середо-
вищем та суспільством.

Економічний розвиток — це розвиток економічно-
го добробуту країни або регіонів для забезпечення доб-
робуту громадян. Економічне зростання часто співвідно-
сять з рівнем економічного розвитку. Термін "економі-
чне зростання" застосовують до збільшення (або зрос-
тання) конкретних показників, таких як реальний націо-
нальний дохід, валовий внутрішній продукт, або дохід
на душу населення. Термін "економічний розвиток" ви-
користовують при позначенні процесу, при якому покра-
щуються економічні, політичні та соціальні показники
країни.

Соціально-економічний розвиток, таким чином, по-
винен впливати на всі аспекти людського життя в країні.
Він вимірюється за такими показниками, як валовий
внутрішній продукт (ВВП), тривалість життя, грамотність
та рівень зайнятості [14]. Поряд з цим необхідно враху-

вати наявність шкіл і коледжів, медичних закладів, жит-
тєздатність правоохоронних органів, які забезпечують
порядок та захист громадян, вільний час, якість навко-
лишнього середовища, свободи, соціальну справед-
ливість, або гендерну рівність. Ці критерії враховує кон-
цепція сталого розвитку економіки, яка отримала офі-
ційне визнання ще на початку 80-х рр. та знайшла своє
відображення у багатьох офіційних документах конфе-
ренцій, планів та стратегій соціально-економічного роз-
витку [6]. Ця концепція визначається як "розвиток, який
задовольняє потреби теперішнього часу без загроз для
майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби" та
орієнтована на загальну якість життя населення, права і
свободи, якими воно користуються. Поняття "сталого
розвитку" включає економічний розвиток, соціальний
розвиток, індивідуальний розвиток та охорону навколиш-
нього природного середовища. Основна мета стійкого
розвитку — досягнення розумного і справедливого роз-
поділу рівня економічного і соціального благополуччя,
які можуть бути збережені для наступних поколінь.

Одним з інструментів регулювання соціально-еко-
номічного розвитку виступає податкова політика, через
яку здійснюється акумуляція та перерозподіл грошових
коштів. Але податки є не тільки джерелом наповнення
бюджетів усіх рівнів, але й інструментом регулювання
господарської діяльності: підтримки фінансового ста-
ну підприємств та пріоритетних галузей економіки.

Розглянемо основні підходи до визначення понятті
податкової політики (табл. 1).

Отже, на підставі вищенаведених визначень, можні
дістати висновку, що основними особливостями, що
характеризують податкову є забезпечення необхідних
надходжень до бюджету та стимулювання економічно-
го зростання.

У фінансовому словнику зазначається, що метою
державної політики оподаткування є формування Дер-
жавного бюджету та одночасне стимулювання ділової
активності підприємств [11].

Всю сукупність завдань податкової політики умов-
но поділяють на три групи [2]:

— фіскальна — мобілізація коштів до бюджетів усіх
рівнів для забезпечення держави фінансовими ресур-
сами;

Таблиця 1. Підходи до визначення податкової політики

Автор Визначення 
Л. Миргородська 
[7] 

– система урядових заходів для досягнення певних завдань, що стоять перед суспільством, за 
допомогою податкової системи країни. Податкову політику розглядають у широкому і 
вузькому аспектах. У широкому вона охоплює питання формування державних видатків за 
рахунок постійних та тимчасових джерел (відповідно податків і позик). У вузькому аспекті 
податкова політика охоплює діяльність держави тільки у сфері оподатковування – 
встановлення видів податків, платників, об'єктів, ставок, пільг, термінів та механізмів 
зарахування в бюджет 

А. Соколовська 
[9]  

– полягає у встановленні та зміні елементів податкової системи (різновидів податків, ставок, 
структури податкової системи, суб’єктів, об’єктів оподаткування, податкової бази, пільг 
тощо) для забезпечення надходжень до бюджету, достатніх для виконання державою 
покладених на неї функцій та стимулювання економічного зростання 

Н. Дєєва [4]; 
Л. Шаблиста [12] 

– діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків з метою забезпечення 
економічного зростання та матеріального добробуту громадян 

С. Юрій та 
Й. Бескид  [13]; 
Г. Білецька, 
М. Кармаліта, 
М. Куц [2] 

– діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та організації 
справляння податків, зборів та інших платежів до централізованих грошових фондів 

Економічний 
словник [5] 

– система заходів, що проводяться державою в сфері податків 
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— економічна — спрямована на підвищення рівня
економічного розвитку держави, пожвавлення ділової
та підприємницької активності в країні і міжнародних
економічних зв'язків, сприяння вирішенню соціальних
проблем;

— контролююча — контроль за діяльністю суб'єктів
економічних відносин.

Виділяють наступні три основні напрями здійсню-
ваної податкової політики, які використовуються на су-
часному етапі розвитку економічно розвинених країн
[4]:

— перший тип характеризується високим рівнем
оподаткування, що в перспективі може призвести до
скорочення бюджетних надходжень унаслідок де сти-
мулювання підприємницької діяльності;

— другий тип характеризується низьким рівнем по-
даткового навантаження на платників. Тобто коли дер-
жава максимально враховує як власні фіскальні інтере-
си, так і інтереси платників податків. Така політика
сприяє розвитку реального сектору, оскільки забезпе-
чується сприятливий податковий та інвестиційний
клімат;

— третій тип — це податкова політика із суттєвим
рівнем оподаткування як корпорацій, так і фізичних осіб,
що компенсується високим рівнем соціального захисту
громадян, значною кількістю державних соціальних га-
рантій і програм.

Податкова політика має бути сформована таким
чином, щоб, з одного боку, забезпечувати виконання
базової функції податків — фіскальної (наповнення

бюджету фінансовими ресурсами, не-
обхідними для виконання державою її
функцій), а з іншого — сприяти заці-
кавленості платників податків у ре-
зультатах їхньої діяльності та реалі-
зації регулятивної функції податків [4].
На рисунку 1 представлено динаміку
частки загальних податкових надход-
жень країни у ВВП за 2002—2012 рр.,
з якої бачимо збільшення цієї частки.
Частка податків на доходи, майно у
доходах населення за 10 років у серед-
ньому дорівнює 7,3% (рис. 1).

Л. Тарангул [10] зазначає, що по-
даткова політика реалізується на
кількох рівнях:

— макрорівень — загальнодержавний;
— мезорівень — регіональний рівень;
— мікрорівень — платник податків.
Податковими важелями на кожному рівні виступа-

ють: розподіл податкових надходжень, встановлення
податкового навантаження та запровадження податко-
вих пільг (рис. 2). Реалізація податкової політики повин-
на сприяти зацікавленості використання підприємства-
ми інноваційних, ресурсозберігаючих технологій, роз-
витку соціальної інфраструктури для працівників.

Податкова політика на соціально-економічний роз-
виток впливає прямо через встановлення ставок по-
датків, запровадження податкових пільг, звільнення від
оподаткування та перерозподілу фінансових коштів на
соціальний захист та інші функції, що виконує держава
(рис. 3). Наприклад, витрати на економічну діяльність
— це витрати на підтримку галузей економіки, розви-
ток інноваційних технологій, модернізацію інфраструк-
тури, і вони останні роки зменшуються з 18% до 10%,
що є негативним явищем.

Податкова політика держави ведеться за певними
принципами, що відображають її завдання. Фунда-
ментальні принципи оподаткування сформульовані
А. Смітом. Головні серед них: загальність податків та їх
пропорційність доходу; визначеність; простота і
зручність; ефективність стягнення податків [8]. Принци-
пи податкової політики поділяють на загальні (фунда-
ментальні положення будь-якої системи оподаткуван-
ня) та специфічні (скоригована фундаментальна концеп-
ція залежно від цілей та стану економіки).
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Рис. 1. Динаміка податкових надходжень у ВВП на доходах

населення за 2002—2012 рр.

Джерело: розраховано за [3].
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Рис. 2. Рівні реалізації податкової політики
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До загальних принципів податкової політики відносять:
— принцип справедливості та соціальної спрямова-

ності;
— принцип вигідності або економічної зацікавле-

ності як для держави, так і для платника податку;
— принцип стабільності;
—  принцип економічної ефективності;
— гнучкість податкової політики.
До специфічних принципів податкової політики

відносять:
— конституційність та законність — реалізація подат-

кової політики здійснюється на підставі Конституції Украї-
ни, законодавчих, нормативних актів, чинних в Україні;

— поєднання процесів централізації та децентралі-
зації з метою гармонізації інтересів регіонів і держави
в цілому;

— компетенція — установлення та скасування по-
датків і зборів, а також пільг їх платникам здійснюється
відповідно до законодавства про оподаткування в ме-
жах компетенції державних та місцевих органів влади;

— фіскальна достатність — достатність доходів
бюджету для покриття витрат держави;

— обов'язковість сплати податків і зборів та вста-
новлення відповідальності за порушення податкового
законодавства;

— економічність — витрати на вилучення податків
повинні бути мінімальними;

— економічна обгрунтованість — співмірність вит-
рат на адміністрування податків з обсягами їх надход-
жень;

— соціальна справедливість — забезпечення соц-
іальної підтримки малозабезпечених верств населення;

— рівність, недопущення будь-яких проявів подат-
кової дискримінації;

— стимулювання підприємницької діяльності та
інвестиційної активності;

— гнучкість — зміни окремих податкових норм
відбуваються з урахуванням соціально-економічного
стану держави, регіонів [4].

Завдання податкової політики для складових соці-
ально-економічного розвитку представимо на рис. 4.

Отже, головним завданням провадження податко-
вої політики є врахування інтересів держави, підпри-
ємств, населення для досягнення сталого соціально-
економічного розвитку.

ВИСНОВКИ
Податкова політика повинна бути ефективною (за-

безпечувати надходження до бюджету, достатні для ви-
конання державою покладених на неї функцій сталу
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Джерело: розраховано за [3].
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фінансову базу) та соціально справедливою (встановлен-
ня податків та зборів відповідно до платоспроможності
платників податків для збереження зацікавленості в ре-
зультатах їх діяльності). При цьому, податкова політика
повинна бути гнучкою, тобто своєчасно реагувати в за-
лежності від ситуації та об'єктивних умов як на зміни внут-
рішньої економічної ситуації в країні, так і враховувати
зміни світової економіки для забезпечення економічно-
го зростання та добробуту суспільства в цілому.
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