
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

63www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Сьогодні в умовах інтеграцій�
них процесів кожної держави світу
зовнішньоекономічна діяльність є
одним із найважливіших напрямків
їх розвитку. Завдяки їй забезпе�
чується покриття потреб країн
світового співтовариства у сиро�
вині, матеріалах, паливі, енергоно�
сіях, машинах, обладнанні та ус�
таткуванні, товарах широкого
вжитку, послугах. [2, с. 7] Також
неможливо уявити бізнес без
здійснення зовнішньоекономічної
діяльності, яка дає змогу підприє�
мствам самостійно обирати зо�
внішній ринок, іноземного партне�
ра, номенклатуру товару для екс�
портно�імпортних операцій, виз�
начати ціну та вартість контракту,
обсяги й терміни поставки.

В Україні за останні роки, по�
гіршився стан зовнішньоекономічної
діяльності, що, в свою чергу, впливає
на розвиток національної економіки.
Так, з 2006 року і на сьогодні ко�
ефіцієнт покриття імпорту (експор�
том) складає 0,9 одиниць, хоча нор�
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мативне його значення "1". Сальдо
зовнішньоторговельної діяльності за
той же період є від'ємним:

— у 2006 році склало (�3068) млн
дол. США;

— у 2007 році склало (�8152) млн
дол. США;

— у 2008 році склало (�14350) млн
дол. США;

— у 1 півріччі 2009 року склало
(�1169) млн дол. США.

Крім того, низький рівень інвес�
тицій у країну також не є сприятли�
вим, про що свідчить динаміка част�
ки прямих іноземних інвестицій у
ВВП України (див. табл. № 1).

Аналіз динаміки частки прямих
іноземних інвестицій у ВВП України
від 12,4% у 2000 році до 19,8 % у 2008
році показує, що інвестиційна ак�
тивність у зовнішньоекономічній
діяльності в державі на низькому
рівні. Разом з тим, обсяг прямих іно�
земних інвестицій за останні вісім
років зріс майже у 9,2 рази. Варто
зауважити, що світовий досвід виз�
начає межу питомої ваги прямих іно�
земних інвестицій у ВВП у розмірі,
більше ніж 25 %.

Одним із факторів впливу, який
може сприяти розвитку зовнішньо�
економічній діяльності, є податкова
політика держави. За її допомогою
держава не тільки управляє податко�
вою системою країни, але і вирішує
конкретні завдання: заохочення
внутрішнього виробництва або, на�
впаки, його обмеження, стимулюван�
ня іноземних інвестицій у галузь, яка
негайно їх потребує, заохочення ек�
спорту, розвиток економічної та
соціальної інфраструктури. Тому
дослідження податкової політики в
сфері зовнішньоекономічної діяль�
ності набуває особливої актуаль�
ності.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ ОСТАННІХ РОКІВ

У наукових працях вітчизняних
та іноземних вчених�економістів до�
сить широко розглядаються питан�
ня податкової політики. Так, серед
зарубіжних вчених варто відзначити
праці А. Сміта, Д. Рікардо, І. Озеро�
ва, Дж. Кейнса, Р. Масгрейва, А. Лаф�
фера, К. Джозефа, Дж. Хау, А. Сел�
дона. До вітчизняних науковців, які
займаються проблемами податкової
політики, слід віднести В. Вишневсько�
го, А. Крисоватого, А. Соколовську,
О. Кириленко, В. Федосова, Ю. Івано�
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2000 3865,5 31261,72 12,4 
2001 4406,2 38009,34 11,6 
2002 5339,0 42392,90 12,6 
2003 6657,6 50132,95 13,3 
2004 8353,9 64880,62 12,9 
2005 16375,2 86142,02 19,0 
2006 21186,0 107753,07 19,7 
2007 29489,4 142719,01 20,7 
2008 35723,4 180335,66 19,8 

Таблиця № 1. Динаміка частки прямих іноземних інвестицій у ВВП України за
2000—2008 роки

* Складено автором за даними [3] та [4]
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ва, В. Загорського, І. Лютого, П. Ме�
льника, О. Тищенко, Л. Шаблісту та
ін.

Проте варто зазначити, що серед
сучасних наукових досліджень пи�
тання податкової політики в сфері
зовнішньоекономічної діяльності
практично не розглядаються.

Метою статті є теоретичне об�
грунтування економічної сутності
податкової політики в сфері зовніш�
ньоекономічній діяльності.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Будучи явищем многогранним
та складним податкова політика є
складовою частиною державної
економічної політики. Щодо визна�
чення економічної сутності подат�
кової політики немає досі загаль�
ноприйнятого тлумачення цього
поняття.

Так, В.М. Федосов, В.М. Опарін
та Г.О. П'ятаченко визначають, що
податкова політика — це діяльність
держави у сфері встановлення і стяг�
нення податків, зокрема, з форму�
вання державних доходів за рахунок
постійних (податків) та тимчасових
(позик) джерел, встановлення видів
податків, платників, об'єктів, ставок,
пільг, термінів і механізму зараху�
вання [5, с. 48—49].

Такі науковці, як О.Р. Романен�
ко [6, с. 124], С.І. Юрій, та Й.М. Бес�
кид [7, с. 46] обгрунтовують, що по�
даткова політика — це діяльність
держави у сферах запровадження,
правового регламентування та
організації справляння податків і
податкових платежів до централізо�
ваних фондів грошових ресурсів
держави. Аналогічну думку, тільки
більш розширену, висловлює А.І.
Крисоватий, який уважає, що "по�
даткова політика — це діяльність
держави у сферах запровадження,
правового регламентування та
організації справляння податків та
податкових платежів, які виступа�
ють знаряддям розподілу та пере�
розподілу частини валового внутр�
ішнього продукту та формування
централізованих фондів грошових
ресурсів держави" [8, с. 22—23]. Як
діяльності держави у сфері встанов�
лення та стягнення податків дає виз�
начення податковій політиці І.А. Зо�
лотько [9], О.В. Олійник, І.В. Філон
[10].

Крім того, вищезазначені нау�
ковці при визначенні податкової
політики відображають тільки її
фіскальну сторону. Але держава не
повинна тільки стягувати податки та
податкові платежі лише для форму�
вання централізованих фондів гро�
шових ресурсів, а повинна також че�
рез податки забезпечувати регулю�
вання економікою в залежності від
економічної кон'юктури.

Г.Ю. Ісаншина трактує подат�
кову політику "як систему дій, які
проводяться державою в галузі по�
датків та оподаткування" [11, с. 6].
О.Д. Василик вважає, що податко�
ва політика — це сукупність заходів
держави у сфері побудови податко�
вої системи і мобілізації податків
до бюджету [12]. Такі визначення
податкової політики надавались ще
за часів колишнього СРСР та на по�
чатковому періоді ринкових ре�
форм в Україні. Частка податків
того періоду в дохідній частині зве�
деного бюджету держави посідала
незначне місце. Однак, зараз пито�
ма вага податків у доходах бюдже�
ту складає 76 %. Разом з тим зрос�
тає питома вага податків та подат�
кових надходжень у ВВП країни з
10,7% у 1999 р. до 24% у 2008 р., що
свідчить про зростання ролі подат�
кової політики в регулюванні еко�
номіки країни. Тому податкова
політика повинна виходити за рам�
ки заходів в сфері оподаткування
та мобілізації податків до бюдже�
ту.

О.Д. Данілов та Н.П. Флісак по�
дають поняття податкової політи�
ки вже "як системи заходів, які про�
водяться урядом країни з вирішен�
ня певних короткострокових та
довгострокових завдань, які стоять
перед суспільством, за допомогою
системи оподаткування країни"
[13, с. 46]. А.В. Бодюк взагалі подає
визначення податкової політики як
формування і застосування затвер�
джених на законодавчому рівні
економічних інструментів і відпов�
ідних рішень, призначених сприяти
зростанню надходження платежів
до бюджету, а також врахування
змін чинної податкової системи,
визначення механізму обчислення,
сплати і зарахування платежів до
бюджетів. [14, с. 82] В.А. Онищен�
ко зазначає, що податкова політи�
ка являє собою систему державних
заходів у області регулювання опо�
даткування [15, с.7]. Даними визна�
ченнями авторами не розкриваєть�
ся сутність податкової політики, а
описується механізм оподаткуван�
ня, інструменти її реалізації. Але
справа у тому, що податковий ме�
ханізм є тільки елементом податко�
вої політики, за допомогою якого
здійснюється безпосередньо уп�
равління податками.

В.П. Матиненко дає визначення
податковій політиці як комплексу
заходів у області податкового ре�
гулювання, які направлені на вста�
новлення оптимального рівня по�
даткового тиску в залежності від
характеру поставлених у даний мо�
мент макроекономічних завдань
[16, с. 46—51]. Таке трактування
податкової  політки розкриває
сутність тільки однієї складової

податкової політики — як політи�
ки податкового регулювання, — а
сутності політики податкових до�
ходів у визначенні немає.

В.В. Копейчиков робить акцент
на діяльності вповноважених
органів державної влади: "Податко�
ва політика — це діяльність органів
державної влади та місцевого само�
врядування у сфері встановлення та
збирання податків та інших пла�
тежів, що справляються на тери�
торії України, місцевих податків,
зборів та інших обов'язкових пла�
тежів, основних принципів, надання
пільг та звільнення від оподаткуван�
ня" [17]. К.А. Пріб та В.І. Федько за�
уважують, що податкова політика
— це діяльність держави по відно�
шенню до формування доходів бюд�
жетів різних рівнів, регулювання
економічних і соціальних процесів
шляхом встановлення та стягнення
податків, зборів та інших обов'язко�
вих платежів [18, с. 184]. Але регу�
лювання економічних і соціальних
процесів здійснюється податковою
політикою не тільки встановленням
та стягненням податків, а й запро�
вадженням податкових пільг, і це у
розвинутих країнах набагато ефек�
тивніше, ніж зміна податкових ста�
вок.

О.М. Сердюк, Т.В. Заревчацька
дають визначення податковій полі�
тиці як системі спрямованих дій та
певних економічних, правових і
організаційно�контрольних, урядо�
вих заходів для досягнення визна�
чених завдань, що стоять перед сус�
пільством за допомогою податкової
системи країни [19]. Однак головне,
щоб завдання, які визначаються пе�
ред суспільством, враховували інте�
рес усіх суб'єктів податкової систе�
ми, а не тільки органів державної
влади.

 Оригінальне визначення подат�
ковій політиці дає Я.В. Литвиненко,
який визначає, що це система відно�
син, які складаються між платником
податку і державою, а також стра�
тегія їх дій у різних умовах господа�
рювання та економічних системах
[20, с. 4]. Однак, в податковій пол�
ітиці визначається не тільки страте�
гія, а й тактика дій у різних умовах
господарювання та економічних си�
стемах.

Науковці в сфері оподаткуван�
ня Ю.Б. Іванов та О.Н. Тищенко [21,
с. 13] дають таке ж визначення по�
датковій політиці, як і Я.В Литви�
ненко. Але вони ще об'єднують і
поняття "податкова політика" з по�
няттям "бюджетно�податкова по�
літика". На нашу думку, ототожню�
вати ці поняття немає сенсу, бо у
податкової та бюджетної політики
відмінні цілі, завдання та механізм
реалізації.

В.П. Орішин дає таке визначен�
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ня податковій політиці: "Податкова
політика держави — інструмент еко�
номічної політики, що використо�
вується у якості засобу впливу на
економіку". [21, с. 12] Однак, подат�
кова політика є складовою держав�
ної економічної політики, а інстру�
ментом вона є у державному регулю�
ванні економікою.

Варто відзначити, що в Госпо�
дарському кодексі України надано
нормативне значення державної
податкової політики, а саме: "по�
даткова політика — спрямована на
забезпечення економічно обгрун�
тованого податкового навантажен�
ня на суб'єктів господарювання,
стимулювання суспільно необхід�
ної економічної діяльності суб'єк�
тів, а також дотримання принципу
соціальної справедливості та кон�
ституційних гарантій прав грома�
дян при оподаткуванні їх доходів".
[22, с. 9] Дане визначення далеко не
співпадає з реаліями нашої держа�
ви.

Найбільш цікаве, на наш погляд,
розкриває поняття податкової по�
літики А.П. Чередніченко: "Подат�
кова політика — це система дій, які
здійснюються державою з метою
регулювання економіки та напов�
нення бюджету, що втілюється че�
рез оподаткування: конкретні види
податків, базу оподаткування,
об'єкти оподаткування, ставки опо�
даткування, визначення кола плат�
ників податків, податкові пільги та
контроль за справлянням податків"
[23, с.16]. Автор розглядає форму�
вання податкової політики за дво�
ма взаємопов'язаними методологі�
чними напрямами, тобто система
дій, яка здійснюватиметься держа�
вою у сфері оподаткування буде на�
правлена на формування централі�
зованих фондів грошових ресурсів
або вирішення фіскальних завдань
держави та регулювання економіки
держави.

Однак, багато фахівців у області
економіки визначають податкову
політику як систему заходів або дій
та як діяльність держави. На нашу
думку, коректніше було б стверджу�
вати, що податкова політика — це,
перш за все, складова державного
управління економікою. Бо при виз�
наченні податкової політики необ�
хідно виходити спочатку з поняття
"політика".

Згідно філософського довідника
за редакцією І.Т. Фролова, політика
(грец. politike — мистецтво управлін�
ня державою) — це діяльність, пов'я�
зана з відносинами між класами, на�
ціями, соціальними групами, ядром
якої є завоювання, утримання та ви�
користання державної влади [24, с.
370].

Проаналізувавши наведені нау�
кові твердження вчених, спробуймо

дати власне визначення податковій
політиці.

Отже, податкова політика є
складовою економічної політики та
інструментом економічних методів
державного регулювання економі�
кою, що забезпечує розвиток націо�
нальної економіки в залежності від
її економічної кон'юнктури через
механізм оподаткування.

Теоретико�методологічний ана�
ліз економічної сутності податкової
політики показав, що більшість на�
уковців надають загальне визначен�
ня податковій політиці. Але майже
ніхто не визначає податкову політи�
ку в сфері зовнішньоекономічній
діяльності, бо ця сфера діяльності
нашої держави має свої особли�
вості.

Таким чином, податкова політи�
ка в сфері зовнішньоекономічної ді�
яльності має бути, в першу чергу,
направлена на регулювання зовніш�
ньоекономічної діяльності в країні,
тобто сприяти формуванню пози�
тивному платіжному балансу для
створення сприятливих умов роз�
витку національного виробництва,
регулювання конкурентного впливу
іноземних товарів на вітчизняний
ринок, захисту окремих галузей
економіки від іноземних вироб�
ників, які можуть привести їх до
збитковості, залученню іноземних
інвестицій в країну, сприяти щодо
не застосування міжнародних
санкцій до країни�експортера. А
вже потім, вона повинна забезпечу�
вати наповнення бюджету нашої
країни.
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