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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Нині особливо актуальним є пошук найбільш

ефективних важелів державного регулювання, що
здатні забезпечити досягнення актуальних завдань
економічного та соціального розвитку країни, до ос-
новних з яких можливо віднести: перехід національ-
ної економіки на інноваційний вектор розвитку; уне-
можливлення глибокої диференціації населення за
рівнями доходів та подолання бідності; активізація
процесів з утворення середнього класу у суспільстві;
інтеграція національної економіки до світового гос-
подарства тощо. Досягнення визначених завдань
можливо завдяки реалізації державою економічної
політики, одним з основних функціональних еле-
ментів якої є податкова політика [1, 2, 3]. Аналогіч-
на точка зору відображена в роботах й інших нау-

УДК 332.2:346.62

А. С. Свищук,
здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук кафедри фінансів,
Київський національний торговельно-економічний університет

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ОПОДАТКУВАННЯ
У ФІНАНСОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ
ЕКОНОМІКИ

A. Svyschuk,
Researcher degree of Candidate of Economics Department of Finance,
Kyiv National University of Trade and Economics University, Kyiv

THE ROLE AND THE PLACE OF TAXATION OF THE FINANCIAL REGULATION OF THE ECONOMY

У статті на основі опрацювання наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників обгрунто-
вано місце та роль оподаткування у системі фінансового регулювання економіки. Визначено етапи роз-
витку системи податного регулювання та окреслено основні несприятливі прояви ринкового механіз-
му з якими можливо впоратися за допомогою податкової політики.

On the basis of study of scientific publications domestic and foreign researchers proved the place and role
of taxation in a system of financial regulation of the economy. The stages of development of tax-paying
management and outlines the main manifestations of adverse market mechanism which can manage through
tax policy.

Ключові слова: державне регулювання економіки, фінансове регулювання економіки, податкова політика,
податкове регулювання, оподаткування.

Key words: government regulation of the economy, the financial management of the economy, tax policy, tax
regulations, tax.

ковців [4, с. 475], які відносять бюджетно-податко-
ву політику до структурних елементів макроеконо-
мічної політики.

На жаль, більшість науковців розглядають по-
дат ко ву по лі тику та  по да тко ве  рег улю ва ння
відокремлено від заходів загальноекономічного
впливу на соціально-економічні процеси в країні.
Крім того, наукові підходи вітчизняних та заруб-
іжних учених не у достатній мірі враховують
особливості реалізації податкової політики в умо-
вах подолання наслідків світової фінансово-еко-
номічної кризи, що певною мірою знижує ефек-
тивність податкового регулювання. Чітке визна-
чення місця та ролі  оподаткування у системі
фінансового регулювання економіки з урахуван-
ням особливостей сучасних умов господарюван-
ня дозволить підвищити ефективність державних
регуляторних заходів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми державного регулювання соціально-еко-
номічних процесів у країні за допомогою податкових
методів та інструментів досліджувалися в наукових пра-
цях таких вітчизняних та зарубіжних авторів: Н.І. Ата-
мась; В.Д. Базилевича, Л.О. Баластрик, Г.І. Башняніна,
Н.О. Беспалої, Дж.К. Гелбрейта, О.В. Гончаренка, А.Г. За-
городнього, Ю.Б. Іванова, Б.І. Кабаці, В.В. Каплія, В.В. Ко-
роленка, М.В. Корягіна, А.І. Крисоватого, Н.М. Крюч-
кової, Т.М. Нікітіної, В. Петті, Д. Риккардо, М.В. Рома-
нюка, А. Сміта, Дж.Ю. Стигліца та ін.

Проте існуючі наукові розробки з проблем засто-
сування податкових методів та інструментів з метою ре-
гулювання національної економіки певними дослідни-
ками розглядаються ізольовано від інших напрямів еко-
номічного регулювання. Це певним чином знижує ефек-
тивність реалізовуваних державою заходів податкової
політики.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є на основі вивчення наукових праць
вітчизняних та зарубіжних дослідників та досвіду фун-
кціонування системи оподаткування обгрунтувати роль
та місце податкової політики у системі фінансового ре-
гулювання економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На думку ж Г.І. Башнянина, М.В. Корягіна, Б.І. Ка-

біці та ін. [5] податкове регулювання відноситься до
фінансово-податкової форми державного регулюван-
ня та пов'язане зі стимулюванням економічного зрос-
тання, структурними перетвореннями, підвищенням
конкурентоспроможності вітчизняних виробників шля-
хом реформування податкової системи країни. Інстру-
менти податкового регулювання дозволяють вирішува-
ти не тільки економічні проблеми, а й тісно пов'язані із
ними демографічні, політичні та ін. шляхом оптимізації
системи оподаткування.

У свою чергу, на думку А.І. Крисоватого [6], М.В.
Романюк [7], податкове регулювання є окремим еле-
ментом механізму реалізації податкової політики.
Дана думка заслуговує на увагу, але з нею не можна
погодитися в повній мірі, оскільки сучасне розуміння
податкового регулювання дозволяє вирізняти його не
як окремий елемент механізму реалізації податкової
політики, а як спосіб реалізації такого виду держав-
ної економічної політики, який має відповідний ме-
ханізм.

Вперше роль податків не тільки як плати суспільства
за надання державою відповідних послуг, а як головно-
го важеля регулювання економіки та одного із основ-
них чинників її стабільного розвитку обгрунтував відо-
мий англійський економіст Дж.М. Кейнс.

Система оподаткування має суттєвий вплив на
господарську діяльність юридичних осіб [8] та є од-
нією з провідних ланок у системі державного регу-
лювання економікою [9], а на думку інших дослід-
ників — належить до економічних методів держав-
ного регулювання, які, крім того, не тільки з теоре-
тичної точки зору, а й на практиці, є найбільш дієви-
ми щодо стимулювання економічного зростання в
країні [5]. Низька ефективність державного подат-
кового регулювання призводить до зменшення обся-
гу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів,
зростання кількості правопорушень у сфері оподат-
кування, незбалансованості міжбюджетних відно-

син, зниженню темпів економічного розвитку, а та-
кож до підвищення рівня соціальної напруженості у
суспільстві.

За допомогою системи оподаткування держава
здійснює податкове регулювання соціально-еконо-
мічного життя суспільства, тобто реалізує су-
купність заходів непрямого впливу на економіку та
соціальні процеси через зміну податків, податкових
ставок, податкових пільг, зниження чи підвищення
загального рівня оподаткування, яке може стимулю-
вати або стримувати виробництво та інвестиційні
процеси [10].

За допомогою інструментів державного податково-
го регулювання держава має можливість стримувати
інфляцію у періоди її інтенсивного зростання (кейн-
сіанська модель вбудованих стабілізаторів) [11], боро-
тися з так званими провалами ринку, забезпечувати еко-
номічну підтримку розвитку у періоди кризи, фінансу-
вати інвестиційні вкладення у непривабливі для приват-
ного капіталу, але значущі для суспільства сфери. Пер-
шопричиною визначених провалів слід вважати немож-
ливість ринку функціонувати самостійно та ефективно
без державного втручання, в зв'язку з об'єктивним
утворенням монополій, наявністю суспільних товарів та
послуг, наприклад, оборони, охорони здоров'я, суспіль-
ної безпеки, а також у зв'язку із відсутністю достатньої
інформації.

На користь зроблених вище висновків, можна на-
вести думку В.В. Короленко [12], яка вважає що
функції оподаткування є впливом на економічну кон'-
юнктуру, дією на окремих суб'єктів господарювання,
значенням для розвитку країни, регіонів, роллю у
фінансовій системі країни та її адміністративних оди-
ниць.

Нарощення регулюючих властивостей податків
відбувалося у декілька основних етапів [13]. Перший
етап розпочався у стародавні часи, податкам був влас-
тивий випадковий, несправедливий і тимчасовий харак-
тер, розглядалися здебільшого у релігійному контексті
[14]. Здійснюються перші спроби для встановлення
рівності усіх осіб при виконанні податкових зобов'язань,
запроваджуються перші види податків, що мають на меті
обмеження чи повне припинення певних видів діяль-
ності.

Другий етап становлення податків як основного
інструмента регулювання економічного та соціального
розвитку припадає на період середньовіччя. Характер-
ним для цього етапу було збереження нерівності та над-
звичайності системи оподаткування. Податкове регулю-
вання здійснювалося за допомогою найпростіший пря-
мих та непрямих форм податків: майнових, земельних,
подушних, акцизів та мита. Проводяться перші дослід-
ження проблем ролі податків в економіці та визначення
оптимального рівня оподаткування, авторами яких ста-
ли Ф. Аквінський та Ібн Хальдуна.

Процес умовного розмежування фіскальної та ре-
гулюючої функції податків відбувся на третьому етапі
становлення податкового регулювання економічного
та соціального розвитку. Наукові дослідження були
спрямовані на обгрунтування справедливих та опти-
мальних розмірів оподаткування, а також на вивчення
впливу фіскальних важелів на економіку. На даний етап
припадає період активної наукової діяльності В. Петті
[15] (здійснив спробу дослідити вплив податків на об-
сяги споживання, заощадження та "збагачення наро-
ду", сформулював передумови для визначення регулю-
ючих властивостей податків та їх оптимальних розмірів
та конкретних елементів), А. Сміт [16] (довів не-
обхідність забезпечення використання податкових ва-
желів відповідно до поточних соціально-економічних
умов, їх регулюючі властивості, сформулював перші
принципи оподаткування: платоспроможності, визна-
ченості, зручності для платника, мінімальних витрат на
адміністрування), Ж.Б. Сей (обгрунтував необхідність
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встановлення мінімальних податків), Дж.Ст. Мілль
(підтверджує пасивну роль податків у регулюванні еко-
номіки).

Четвертий етап становлення оподаткування як важ-
ливого інструменту регулювання економічного та со-
ціального розвитку розпочався із досліджень перероз-
подільчого впливу податків. Відбулося обгрунтування
стимулюючого впливу податків на економіку. Вихідни-
ми принципами побудови систем оподаткування стали
загальності і справедливості.

Із початком активної наукової діяльності Дж. М.
Кейнса можливо пов'язати започаткування п'ятого
етапу розвитку оподаткування як інструменту дер-
жавного регулювання економіки. На даному етапі
чітко визначено функції податків та їх зміст, обгрун-
товано постулати експансіоністської фіскальної пол-
ітики. Наприкінці даного етапу кейнсіанцями та їх по-
слідовниками в межах конкретних макроекономічних
моделей було остаточно визначено функціональні
можливості податків, завдяки яким держава мала
можливість успішно вирішувати завдання забезпечен-
ня економічного зростання або протидіяти "пере-
гріву" економіки.

Із 70—80-х років розпочався шостий етап еволюції
наукових поглядів на регулюючу роль податків у еко-
номічних та соціальних процесах, на якому переважа-
ли позиції неокласиків. Для забезпечення високої
ефективності економіки та стабільного економічного
зростання необхідно знижувати податки, у першу чер-
гу для виробників, та скорочувати державні видатки.
Акценти зміщувалися із стимулюванні ефективного
попиту на сприяння розширення пропозиції. Даний
етап пов'язаний із активною науко-вою діяльністю А.
Лаффера, який конкретизував теорію ефективного
пропонування, обгрунтував взаємозв'язок між динам-
ікою податкових ставок та доходами бюджету. Завдя-
ки наявним елементним інструментам податки здатні
чинити вплив на сукупний попит, пропозицію чи пере-
розподіл доходів.

Таким чином, необхідність та виправданість держав-
ного втручання в економіку, зокрема методами фінан-
сового регулювання, обумовлюється неспроможністю
ринкового механізму самостійно впоратися з певними
неприйнятними явищами. З цим погоджується низка як
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників [17, 18, 19, 20
та ін.].

До основних несприятливих проявів ринкового ме-
ханізму, з якими можливо впоратися за допомогою по-
даткової політики, як елементу системи фінансового
регулювання економіки країни, можливо віднести такі:

— циклічність розвитку економіки в умовах ринку
— держава за допомогою інструментів оподаткування
має можливість стримувати економічний розвиток у пе-
ріоди підйому збільшуючи податкове навантаження на
платників податків та стимулювати ділову активність
економічних суб'єктів у періоди спаду знижуючи подат-
ковий тиск;

— несумлінна конкуренція — держава за допомо-
гою податків спроможна стримати прояви такого нега-
тивного явища шляхом запровадження додаткових видів
податкових стягнень із суб'єктів підприємництва, у гос-
подарській діяльності яких є прояви недобросовісної
конкурентної боротьби, зокрема утворення монополі-
стичних утворень;

— незацікавленість у виробництві товарів суспіль-
ного призначення — методами податкового регулюван-
ня держава створює сприятливі умови, шляхом надан-
ня певних податкових стимулів, для виробників товарів
та послуг, виробництво яких має важливе суспільне зна-
чення, передусім для задоволення потреб соціально
малозахищених верств населення;

— несприятливий вплив екстернальних (зовнішніх)
факторів — завданням держави є створення захисних
бар'єрів, передусім шляхом запровадження митних

платежів, для національних виробників товарів та по-
слуг;

— зростання рівня безробіття — методами подат-
кового регулювання держава має можливість надава-
ти податкові преференції суб'єктам господарської
діяльності, які створюють додаткові робочі місця, зни-
жуючи таким чином загальний рівень безробіття в
країні;

— розшарування населення за рівнем доходів —
шляхом запровадження диференційованих підходів до
оподаткування різних за обсягами та джерелами фор-
мування доходів населення держава має можливість
вирівнювати надмірне розшарування суспільства, зни-
жуючи таким чином рівень соціальної напруженості в
країні;

— порушення прав осіб з особливими потребами
— запроваджуючи податкові преференції для суб'єктів
господарювання, які зокрема створюють робочі місця
для осіб з обмеженими можливостями, держава має
можливість сприяти зростанню рівня доходів такої ка-
тегорії громадян та їх інтеграції до суспільного жит-
тя;

— розвиток спекулятивних операцій в економіці —
держава методами фінансового регулювання, шляхом
запровадження додаткових податків, зборів (обов'яз-
кових платежів), має можливість впливати на прибут-
ковість спекулятивних операцій, знижуючи таким чи-
ном їх економічну привабливість;

— недостатність інвестиційного капіталу в еко-
номіці країни — з метою зацікавлення інвесторів, як
вітчизняних, так і зарубіжних, у вкладенні капіталів
у національну економіку держава реалізує мотивуючі
заходи фінансового регулювання шляхом запровад-
ження сприятливих умов оподаткування для суб'єктів
господарювання, які вкладають власні капітали у роз-
виток пріоритетних для держави видів економічної
діяльності;

— розвиток інфляційних процесів в економіці —
коригуючи систему оподаткування, передусім це сто-
суються непрямого оподаткування, держава має мож-
ливість впливати на загальний рівень цін в країні,
стримуючи таким чином розвиток інфляційних про-
цесів;

— нарощення обсягів фіктивного капіталу в еко-
номіці — підвищуючи ставки оподаткування на капітал,
який не являє собою реальну вартість, а лише надає пра-
ва для отримання доходів, держава обмежує доходи
економічних суб'єктів, які не займаються реальною еко-
номічною діяльністю;

— зростання чисельності осіб, які отримують до-
ходи від володіння капіталом (рантьє) — з метою об-
меження рівня доходів від володіння капіталом та сти-
мулювання осіб до участі у суспільному виробництві
держава має можливість збільшувати рівень податко-
вого навантаження на осіб, які отримують такі дохо-
ди;

— надмірний розвиток фінансового сектору — зап-
роваджуючи спеціальні режими оподаткування для
суб'єктів фінансового ринку держава має можливість
стримувати їхній розвиток та знижувати рівень прибут-
ковості, підвищуючи таким чином економічну приваб-
ливість господарювання у реальному секторі економі-
ки;

— погіршення екологічного стану — з метою захис-
ту навколишнього природного середовища держава має
можливість запроваджувати спеціальні умови оподат-
кування для екологічно шкідливих видів виробництв та
стимулювати запровадження екологічно безпечних тех-
нологій.

Слід зазначити, що податкова політика як складова
загальноекономічної політики оперує низкою заходів,
які дають можливість віднести її до кон'юнктурної по-
літики, що включає до свого складу фіскальну, грошо-
во-кредитну політики та заходи прямого впливу.
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Головне завдання податкової політики можливо
визначити виходячи із того, що вона є складовою ко-
н'юнктурної економічної політики держави та полягає
у фінансовому регулюванні економіки задля згладжу-
вання коливань ринкових процесів з метою підтриман-
ня загального стану ринкової кон'юнктури на рівні, що
необхідний для досягнення визначених цілей економіч-
ного та соціального розвитку країни.

Як складова кон'юнктурної політики податкова по-
літика впливає на ринкову кон'юнктуру, тобто на сукуп-
ний попит на сукупну пропозицію. Зростання податко-
вих вилучень з доходів суб'єктів господарювання при-
зводить до скорочення можливостей та послаблює мо-
тиви до нарощення інвестиційних витрат, нарощення
обсягів виробництва, що призводить до зменшення су-
купного попиту та пригнічує економічну активність.
Скорочення ж податкових витрат з одночасним наро-
щенням витрат держави призводить до збільшення по-
казника номінального національного доходу та зростан-
ня сукупного платоспроможного попиту на ринку, це
активізує ринкову кон'юнктуру і сприяє нарощенню ви-
робництва.

Податкова політика держави є складовою держав-
ної фінансової політики [21, с. 130], яка, в свою чергу, є
складовою макроекономічної політики держави та
являє собою цілеспрямований вплив з боку органів дер-
жавної влади на господарські процеси шляхом фінан-
сового регулювання для створення сприятливих умов
для економічного та соціального розвитку країни. По-
руч із податковою політикою, державна фінансова по-
літика включає бюджетну політику, грошово-кредитну
політику, інституційні перетво-рення, інвестиційну та
соціальну політику.

Ю.Б. Іванов, І.А. Майбуров, Г.О. Агарков та ін. [22]
визнають податкову політику частиною фіскальної по-
літики. Дана позиція також є слушною та заслуговує на
увагу.

Підсумовуючи результати проведеного досліджен-
ня, можливо зробити висновок про те, що нині відсутня
єдина точка зору на визначення місця державного по-
даткового регулювання як засобу реалізації державної
податкової політики у системі державного регулюван-
ня економіки, як засобу реалізації державної соціаль-
но-економічної політики.

Визначити місце державної податкової політики
у загальноекономічній політиці держави можливо

таким чином. Податкова політика є частиною пол-
ітики держави у сфері формування бюджетних до-
ходів. У свою чергу, політика у сфері формування
бюджетних доходів є складовою фіскальної (бюд-
жетної) політики. Бюджетна політика є основною
складовою фінансової політики держави, яка вже є
елементом загальнодержавної соціально-економіч-
ної політики.

У графічному вигляді місце податкової політики, а
отже і податкового регулювання як засобу її реалізації,
представлено на рисунку 1.

Застосування заходів податкового регулювання до-
цільно здійснювати у симбіозі із іншими інструментами
фінансового та бюджетного регулювання економіки, що
дозволить досягти максимально високих результатів від
реалізації державної економічної політики та досягти
необхідних параметрів функціонування національної
економіки у встановлені терміни.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, податкова політика є складовою загально-

економічної політики, яка реалізується органами дер-
жавної влади для досягнення поставлених завдань
економічного та соціального розвитку. Податкова
політика — це діяльність держави, яка формується під
впливом політичних факторів та об'єктивних вимог,
виконання яких необхідне для досягнення певних по-
казників розвитку національної економіки, у сфері
встановлення і стягнення податків, зборів (обов'яз-
кових платежів) для формування стабільної фінансо-
вої бази для реалізації державою її функцій. Подат-
кова політика є виключним повноваженням держави
яке реалізується через систему уповноважених
органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня відповідно до цілей та завдань соціально-економі-
чного розвитку, відповідно до цього і визначається
сутність, структура та роль системи оподаткування в
економіці країни.
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