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ВСТУП
Місце і роль податкової системи

у структурі інструментів державно�
го регулювання економічного роз�
витку визначається перш за все ста�
ном економічної системи. Однак,
делегуючи податковій системі тільки
завдання отримання і зосередження
в руках держави фінансових ре�
сурсів, тобто використовуючи по�
даткову систему виключно як інстру�
мент фіскальної політики, держава
ризикує в майбутньому втратити
можливі джерела доходів, оскільки,
ігноруючи регулюючі впливи по�
датків, держава не враховує реакцію
платників податків на дестимулюючі
ефекти оподаткування.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблемам оподаткування при�

свячена велика кількість праць як
вітчизняних, так і зарубіжних вче�
них. Серед них праці О. Василика,
В. Вишневського, О. Данілова, Ю. Іва�
нова, А. Крисоватого, В. Мельника,
П. Мельника, Д. Черніка, А. Соко�
ловської, В. Федосова та ін. Учені
багато уваги приділяють сутності
податків та їх функцій, ведуть дис�
кусії з приводу правомірності виз�
нання цілого ряду функцій податків,
однак потенціалу регулюючої функ�
ції оподаткування приділяється не�
достатньо уваги. Саме тому метою
нашої статті визначено дослідження
сутності регуляторного потенціалу
податкової системи та умови його
формування.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Податки як економічне явище
зародились давно і пройшли трива�
лий шлях еволюції до своїх сучасних
форм. На ранніх етапах свого існу�
вання вони мали здебільшого тільки
фіскальне значення — за їх допомо�
гою відбувалась мобілізація коштів,
необхідних для задоволення потреб
держави. Однак з часом відношення
до податків змінилось, окрім їх
фіскальної ролі значна увага стала
приділятись регулюючим впливам,
які здійснюють як окремі податки,
так і податкова система в цілому.

На сьогоднішній день вчені не�
однозначно підходять до трактуван�
ня сутності податків і функцій, які
вони виконують. Так, В. Федосов,
В. Опарін, В. Мельник трактують по�
датки як частину економічних відно�
син, пов'язану зі створенням центра�
лізованих фондів фінансових ре�
сурсів [23, с. 16; 16, с. 136; 12, с. 22].
В. Андрущенко, О. Данілов, О. Васи�
лик, В. Мочерний розглядають по�
датки як обов'язкові платежі на ко�
ристь держави для того, щоб вона
могла виконувати свої функції [18, с.
31; 5, с. 186; 6, с. 204; 17, с. 35 ]. Існує
також позиція, що податки — це
примусове стягнення коштів на ко�
ристь держави на законних підставах
[14]. Безумовно, всі аналізовані нами
визначення сутності податку як еко�
номічної категорії різні, але всі без
винятку вони підкреслюють його го�
ловне призначення — мобілізацію
фінансових ресурсів, тобто акценту�

ють увагу на його фіскальній функції
та фіскальному потенціалі. Рівень
фіскальності податків має визнача�
тись обсягом дохідної частини бю�
джету країни, який повинен бути до�
статнім для виконання визначених
законодавством функцій держави.

Поряд з фіскальною функцією
економісти розглядають ще цілий
ряд функцій — економічну, соціаль�
ну, розподільчу, регулюючу, стиму�
люючу, контрольну та ін. Так, С. Ар�
хипова, досліджуючи вплив оподат�
кування на інвестиційні процеси,
розглядає фіскальну і стимулюючу
функцію. Вона зауважує, що в різні
періоди змінювались цілі та завдан�
ня податкового регулювання, але
основні функції податкової системи
(фіскальна, стимулююча) та її зна�
чення залишаються незмінними. І
саме раціональне використання ме�
тодів податкового регулювання без�
посередньо впливає на різні сторо�
ни економіки. В тому числі на стиму�
лювання інвестиційного процесу в
країні.

Основні напрями реалізації сти�
мулюючої функції податкової систе�
ми — створення умов для покращен�
ня стану справ у реальному секторі
економіки, для активізації інвестиц�
ійного процесу, стимулювання роз�
витку пріоритетних галузей народ�
ного господарства [1, с. 560]. На
нашу думку, позиція, викладена вче�
ним, більше стосується регулюючо�
го впливу податків, оскільки, окрім
прямого заохочення (стимулювання)
вкладання коштів, мова може йти і
про напрями інвестування, коли мо�
жуть бути увімкнені дестимулюючі
важелі.

Економічна функція податків
розглядається як їх здатність впли�
вати на економічні процеси: темпи та
пропорції розширеного відтворення,
сукупний попит, інфляцію тощо [13,
с. 147]. Але фіскальна функція за
своїм змістом є економічною функ�
цією, тому, з погляду логіки, проти�
ставлення фіскальної функції подат�
ку ще й економічній не є обгрунто�
ваним.

Контрольна функція вченими
трактується здебільшого як така, за
допомогою якої можна оцінити
ефективність податкового механіз�
му, раціональність, збалансованість
податкової системи, забезпечити
контроль за рухом фінансових ре�
сурсів [14, с. 82]. Однак за допомо�
гою податків навряд чи можна адек�
ватно оцінити податковий механізм,
про що свідчать ті факти, що подат�
кову систему, яка ідеально працює в
одній державі, не можливо застосу�
вати в іншій.

А. Крисоватий розглядає фіс�
кальну і розподільчо�регулюючу
функції оподаткування. Він заува�
жує, що фіскальна функція забезпе�
чує об'єктивні умови для утворення
матеріальної основи функціонуван�
ня суспільства. Якраз з її допомогою
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реалізується велика частина суспіль�
ного призначення податків, проявля�
ються конкретні форми утворення
грошових фондів держави, які забез�
печують виконання покладених на
неї функцій.

Розподільчо�регулююча функція
закладена в сутності кожного подат�
ку. Адже податки пов'язані з проце�
сами перерозподілу вартісних про�
порцій національного продукту між
платниками податків та державою.
Причому розміри цих вартісних про�
порцій безпосередньо регулюються
за допомогою податків. Суть регу�
люючої функції полягає у впливі по�
датків на різні сторони діяльності їх
платників [11, с. 35].

На нашу думку, трактування
розподільчо�регулюючої функції є
дещо розмитим, оскільки розподі�
льчі процеси більш характерні для
бюджету. Тому ми підтримуємо по�
зицію А. Соколовської, яка вважає,
що внутрішній потенціал оподатку�
вання проявляється у двох функці�
ях: фіскальній і регулюючій [21, с.
294].

В. Вишневський також виділяє
дві функції податків — фіскальну і
регулюючу, однак їх прояви він по�
різному розкриває на мікро� і мак�
рорівні. Так, фіскальна функція на
макрорівні полягає у забезпеченні
достатнього обсягу суспільних до�
ходів, а на мікрорівні — у мінімізації
економічних збитків платників по�
датків. Регулююча функція на мак�
рорівні полягає у забезпеченні еко�
номічного зростання, зайнятості, ста�
більності цін та ін., а на мікрорівні —
у коректуванні екстерналій, пере�
розподілі доходів з позицій соціаль�
ної справедливості [15, с. 61]. На наш
погляд, трактування фіскальної
функції на мікрорівні є дискусійним,
оскільки сам по собі податок є еко�
номічним збитком для платника,
тому мінімізувати збиток можна
шляхом мінімізації податків. Така
мінімізація може відбуватись неза�
конним шляхом (у даній роботі це не
є предметом дослідження, тому на�
далі не розглядається) або законним
— шляхом надання певних префе�
ренцій, але це вже сфера прояву ре�
гулюючої функції оподаткування.

Регулююча функція, будучи по�
хідною від фіскальної, по�різному
може здійснювати вплив на соціаль�
но�економічний розвиток територій.
Саме тому позиції вчених щодо її за�
стосування також відрізняються.
Так, на думку Д. Рікардо "…податки
складають ту частину продукту землі
та праці країни, яка надходить у роз�
порядження уряду: вони завжди
сплачуються або з капіталу, або з
доходу країни…". Він доводив, що
податкове регулювання повинно за�
охочувати нагромадження і розши�
рення виробництва, тому наполягав
на необхідності звільнення капіталу
від оподаткування і виступав проти

непрямих податків як таких, що
збільшують витрати виробництва,
зменшують прибуток і скорочують
споживання [19, с. 360].

Можна зробити висновок, що ре�
гулююча функція податків є важли�
вим інструментом державного регу�
лювання економіки. Саме за допомо�
гою регулюючих ефектів податків
можна стимулювати підприємства до
розширення масштабів своєї діяль�
ності та її удосконалення, якщо ок�
ремі елементи податків заохочують
платника до покращення результатів
своєї діяльності. У випадку, якщо ок�
ремі елементи податкової системи
роблять діяльність платника по�
датків непродуктивною, регулююча
функція податків може мати стриму�
ючий ефект.

Зважаючи на достатню розроб�
леність проблематики функцій опо�
даткування у вітчизняній науці, вва�
жаємо за необхідне більше уваги
приділити регуляторному потенціа�
лу податкової системи. На сьо�
годнішній день у вітчизняній фінан�
совій науці недостатньо напрацю�
вань, які стосуються регуляторного
потенціалу податків, хоча так чи іна�
кше вчені використовують цю кате�
горію. Так, О. Воробйова, досліджу�
ючи податкові пільги, зауважує, що
"проблема підвищення ефективності
застосування податкових пільг через
стимулювання розвитку економіки
країни, орієнтації на інноваційно�
інвестиційний шлях розвитку, стиму�
лювання розвитку малого бізнесу,
підвищення рівня добробуту насе�
лення в загальному вигляді полягає
в тому, щоб у процесі реформуван�
ня національної податкової системи
особлива увага приділялась саме ре�
гуляторному потенціалу податків"
[7, с. 18].

А. Крисоватий також наголошує,
що "недоцільно нехтувати регулюю�
чим потенціалом окремих податків
та всієї системи оподаткування краї�
ни. Цей потенціал, що відображає
сутність податків як економічної ка�
тегорії, останнім часом був недо�
статньо реалізованим у загальній
структурі інструментів державного
регулювання економіки. Можливо,
саме тому економічна історія Украї�
ни містить більше прикладів втраче�
них можливостей, аніж досвіду
ефективної реалізації запланованих
дій" [11, с. 158].

Визначення сутності регулятор�
ного потенціалу податків почнемо з
дослідження етимології слів "потен�
ціал" та "регулювання". У словнику
іншомовних слів потенціал (з лат.
potentia сила, міць) трактується як 1)
сукупність певних засобів, можливо�
стей, джерел; 2) точкова характери�
стика силового векторного фізично�
го поля [20, с. 275].

Великий економічний словник
дає наступне визначення потенціалу:
"потенціал як економічна категорія

становить наявні можливості, ресур�
си, запаси, засоби, що можуть бути
використані для досягнення, здійс�
нення будь�чого" [3]. Більшість
вітчизняних учених розглядають по�
няття потенціалу як одну з основних
категорій менеджменту, поряд з ка�
тегорією вартості [24, с. 13]. Можна
погодитись з висновком Н.С. Крас�
нокутської про те, що практично всі
визначення тією чи іншою мірою сто�
суються підприємства і спираються
на його ресурси і можливості, з од�
ного боку, а з іншого — на досягнен�
ня за їх допомогою поставлених
цілей [10, С. 7]. Таким чином,
більшість досліджень у галузі сут�
ності потенціалу, його формування
і реалізації присвячена переважно
потенціалу підприємства.

Поняття регулювання, регуляція
також латинського походження і
трактуються як впорядкування, нор�
малізація або дотримання належно�
го стану, правильного положення
[20, с. 293].

Великий тлумачний словник ро�
сійської мови дає два визначення
слова "регулювання". По�перше, ре�
гулювання — процес підкорення пев�
ному порядку, правилам, упорядку�
вання. По�друге, регулювання —
вплив на роботу механізму і його ча�
стин, домагаючись потрібного про�
тікання якого�небудь процесу [2, с.
1110]. Таким чином, регулювання
можна визначити як свідомий вплив
керуючої системи на керовану з ме�
тою отримання певного результату.

Податкове регулювання біль�
шість учених розглядає як частину
державного регулювання. Так,
Ю. Іванов, В. Карпова, Л. Карпов по�
даткове регулювання трактують як
цілеспрямовану діяльність держави
на учасників економічних відносин
за допомогою засобів та інстру�
ментів податкової політики. Вони
наголошують, що за допомогою по�
даткового регулювання держава не
тільки формує джерела фінансуван�
ня суспільно необхідних витрат, ре�
алізуючи фіскальну функцію по�
датків, але й забезпечує створення
необхідних передумов до структур�
ної перебудови економіки і її зрос�
тання [9, с. 28].

Податкове регулювання — це
один з наймобільніших елементів по�
даткового механізму і сфери дер�
жавного податкового менеджменту,
вважає А. Крисоватий. Стержень по�
даткового регулювання складає си�
стему економічних засобів оператив�
ного втручання в хід виконання по�
даткових зобов'язань. Завдання по�
даткового регулювання визначені
властивою податкам як економічній
категорії регулюючою функцією, що
має значний вплив не ефективність
здійснюваних заходів системи опо�
даткування [11, с. 252].

На важливості податкового ре�
гулювання наголошує і В. Вишневсь�
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кий, який зауважує, що у сучасному
розумінні регулювання має на увазі
не просто деяке довільне втручання
у ринкові процеси, а перш за все ко�
ректування ринку у тих випадках,
коли він не спрацьовує. При цьому на
макроекономічному рівні суперечки
про ефективність дискреційної
фіскальної політики відбуваються з
тої причини, що неспроможність
ринку автоматично забезпечувати
стійкий розвиток є загальновизна�
ною, а основна проблема полягає в
тому, щоб знайти найкращі способи
свідомого впливу на господарські
процеси. Що стосується мікроеко�
номіки, то тут регулюючий вплив ре�
алізується, по�перше, через коректу�
юче оподаткування і, по�друге, через
свідомий перерозподіл доходів, коли
необхідно забезпечити більший
ступінь соціальної справедливості
[15, с. 58—59].

Таким чином, проаналізовані те�
оретичні концепції податкового ре�
гулювання та сутності потенціалу як
економічної категорії дають мож�
ливість зробити висновок, що регу�
ляторний потенціал податкової сис�
теми — це сукупність можливостей
впливу податкової системи на пе�
ребіг соціально�економічних про�
цесів в країні, які можуть бути реа�
лізовані за допомогою податкових
важелів.

А. Крисоватий у системі подат�
кового регулювання розглядає мето�
ди (податкові канікули, легалізацію
неоподатковуваних доходів, опти�
мізацію податкових ставок, міжна�
родні угоди про уникнення подвійно�
го оподаткування, бюджетно�подат�
кове регулювання) та способи подат�
кового регулювання (систему пільг і
систему санкцій). Він зауважує, що
у залежності від мети і завдань зас�
тосування методів податкового ре�
гулювання вони реалізуються за до�
помогою податкових пільг і податко�
вих санкцій. Оптимальне сполучен�
ня цих підсистем забезпечує
гнучкість оподаткування і у кінцево�
му рахунку — гнучкість податкової
політики [11, с. 254—258]. На нашу
думку, саме з таких позицій необхі�
дно виходити, визначаючи умови та
чинники макроекономічного середо�
вища, які формують регуляторний
потенціал податкової системи.

В Україні в цілому створене мак�
роекономічне середовище як зов�
нішній чинник розвитку регулятор�
ного потенціалу податкової системи.
За своєю сутністю воно є безпосе�
реднім оточенням, у якому функці�
онують економічні суб'єкти. Загалом
умови макроекономічного середови�
ща можна поділити на дві групи: умо�
ви формування регуляторного по�
тенціалу податкової системи та умо�
ви його реалізації (рис. 1).

Схема, зображена на рис. 1, ілю�
струє мінімально необхідні умови
для формування і реалізації регуля�
торного потенціалу податків. Необ�

хідними умовами формування вис�
тупають правове середовище, еконо�
мічне та інформаційне. Безперечно,
фундамент регуляторного потенціа�
лу податків закладає чинна законо�
давча база з питань оподаткування,
яка визначає базові принципи побу�
дови податкової системи та її еле�
менти, регламентує кількість і види
податків, які застосовуються на те�
риторії певної держави.

Окрім законодавчої бази, важли�
вим чинником формування регуля�
торного потенціалу податків є сис�
тема органів, які здійснюють конт�
роль за нарахуванням і сплатою по�
датків, проводять моніторинг дина�
міки податкових платежів.

Фактично регуляторний потен�
ціал податків безпосередньо фор�
мується і реалізується під впливом
економічного середовища, стан яко�
го визначається наявністю економі�
чних суб'єктів, які здійснюють гос�
подарську діяльність і сплачують
податки. Безпосередньо на форму�
вання регуляторного потенціалу по�
датків впливає загальний стан еконо�
міки. Загальний стан економіки вар�
то характеризувати не тільки через
стан окремих показників її розвит�
ку — ВВП, рівень заробітної плати,
обсяги промислового виробництва,

динаміку інвестиційних процесів, але
й через тип економічної системи.
Адже формування регуляторного
потенціалу, наприклад, в умовах ад�
міністративно�командної економіки
є неможливим.

Умови реалізації регуляторного
потенціалу податків визначаються
станом основних параметрів еконо�
мічного розвитку, залежно від того,
на якій стадії розвитку перебуває
економіка держави, необхідною
може бути активізацію стимулюю�
чих або стримуючих важелів регуля�
торного потенціалу податкової сис�
теми.

Однак, варто зауважити, що по�
вноцінне функціонування регулятор�
ного потенціалу податкової системи
є неможливим без заходів, направле�
них на його розвиток. Розвиток ре�
гуляторного потенціалу зумовлюєть�
ся постійними змінами економічного
середовища, тому сформований регу�
ляторний потенціал на певний момент
часу може виявитись неефективним у
майбутньому. Тому схему управлін�
ня регуляторним потенціалом подат�
кової системи можна зобразити на�
ступним чином (рис. 2).

Схема управління регуляторним
потенціалом податкової системи,
зображена на рис. 2, ілюструє, що

Рис. 1. Умови формування
і реалізації регуляторного потенціалу податкової системи
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розвиток регуляторного потенціалу
податків закладається на стадії фор�
мування і залежить від умов його ре�
алізації. Слід зауважити, що жодна
країна не може сформувати ідеаль�
ний регуляторний потенціал подат�
кової системи і реалізувати його на
100%, це зумовлено тим, що будь�яка
система оподаткування має сильні і
слабкі сторони. Умовно можна ствер�
джувати, що сильні сторони є реалі�
зованим потенціалом, а слабкі — при�
хованим або резервним (табл. 1).

Безумовно, сильні і слабкі сторо�
ни системи оподаткування, наведені
в таблиці 1, мають загальний харак�
тер, їх уточнення є можливим для
кожної окремо взятої системи опо�
даткування на певний момент часу,
однак загалом на їх основі можна
здійснити розробку системи оцінки
впливу регуляторного потенціалу
податкової системи на економічний
розвиток.

ВИСНОВКИ
Таким чином, результати прове�

деного дослідження дають змогу
зробити висновок, що регуляторний
потенціал податкової системи — це
сукупність можливостей впливу по�
даткової системи на перебіг соціаль�
но�економічних процесів в країні, які
можуть бути реалізовані за допомо�
гою податкових важелів. Формуван�
ня регуляторного потенціалу відбу�
вається під впливом умов зовнішньо�
го середовища, найвагомішими з
яких є економічні. Дієвість регуля�
торного потенціалу визначається
сильними і слабкими сторонами чин�

ної податкової системи держави.
Перспективами подальших дос�

ліджень визначено розробку мето�
дики оцінки ефективності реалізації
регуляторного потенціалу податко�
вої системи в Україні.
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Рис. 2. Управління регуляторним потенціалом податкової системи

Таблиця 1. Сильні і слабкі сторони системи оподаткування

Джерело: побудовано автором
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