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У статті розкрито сутність поняття "механізм оподаткування",
проведено аналіз існуючих підходів до визначення даного поняття, а
також виявлено його основні складові. Автором запропоновано виз2
начення поняття "механізм оподаткування".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ,
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах механізм опо
даткування відіграє неабияку роль
при удосконаленні економічної полі
тики України, адже податкові над
ходження є найвагомішим джерелом
поповнення бюджетів різних рівнів.
За допомогою механізму оподатку
вання податки можна використову
вати як фіскальний інструмент та
економічний стимул, забезпечувати
ефективне функціонування еконо
мічного механізму в цілому.
Дослідження концептуальних
засад механізму оподаткування має
велике теоретичне та практичне зна
чення. Визначення суті даного по
няття та його основних елементів
дозволить розширити не лише тео
ретичне підгрунтя з даного питання,
а й надасть можливість використати
ці дослідження на практиці, що спри
ятиме підвищенню темпів соціально
економічного зростання країни.
У зв'язку з цим доцільним є роз
криття сутності поняття "механізм
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оподаткування", аналізів існуючих
підходів до визначення даного по
няття, а також виявлення його ос
новних складових.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ
Розгляд питання визначення сут
ності поняття "механізм оподатку
вання" сьогодні є досить актуальним.
Дослідження з даного питання про
водяться як вітчизняними, так і за
рубіжними авторами, а саме: Я. Юри
ком, В.Г. Дем'янишиним, В. Опа
ріним, В. Федосовим, Ю. Івановим,
М. Азаровим, В. Лащаком, А. Куль
маном, Т. Юткиної тощо. Деякі за
гальні аспекти висвітлені в працях
видатних вчених та економістів, та
ких, як С. Мочерний, Я. Ларіна, О.
Устинко, С. Юрій, О. Данілов, С.
Онишко, В. Андрущенко, А. Соко
ловська, С. Калам бет, В. Геєць, В.
Мельник та ін.
Проте, в науковій літературі не
існує грунтовного аналізу з даного
питання. Досить часто поняття "ме
ханізм оподаткування " ототожню
ються з іншими поняттями, а саме:

"податковий механізм", "фіскальний
механізм", "податковий менедж
мент" тощо.
Метою статті є розкриття сут
ності поняття "механізм оподатку
вання", аналіз існуючих підходів до
визначення даного поняття, а також
виявлення його основних складових.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Такі поняття, як "податковий ме
ханізм" та "механізм оподаткуван
ня", у економічній літературі зустрі
чаються, але їх зміст не чітко висвіт
лений. Автори деяких підручників з
податків, описуючи поняття механі
зму оподаткування, прирівнюють
його до поняття податкового меха
нізму, при цьому, розглядаючи дане
поняття, фактично висвітлюють пи
тання податкової системи, податко
вого менеджменту або податкового
адміністрування, вважаючи ці кате
горії синонімічними.
Так, сучасний економіст Ільічев
С.К. розглядає механізм оподатку
вання та податковий механізм як то
тожні поняття. За його думкою, ме
ханізм оподаткування (податковий
механізм) являє собою сукупність
організаційноправових норм та ме
тодів управління оподаткуванням,
включаючи широкий арсенал різних
інструментів (податкові пільги, по
даткові ставки, способи обкладання
та ін.) [1].
Схожої думки щодо цього пи
тання притримується і Куценко Т.Ф.
Автор визначає механізм оподатку
вання як сукупність правових та
організаційних форм, способів, ме
тодів, інструментів, що регулюють
податкові відносини між економіч
ними суб'єктами. При цьому до скла
дових податкового механізму відно
сить елементи оподаткування, які
умовно поділяє на дві групи:
а) основні — головні характери
стики податку, без яких неможливо
уявити відповідний податковий ме
ханізм:
— суб'єкт оподаткування або
платник податку;
— об'єкт оподаткування;
— податкова ставка;
б) додаткові — необхідні харак
теристики, що розкривають специ
фіку податкового механізму та його
використання:
— податкові пільги;
— джерело сплати або податко
ва база;
— податкова квота;
— бюджет чи фонд, куди надхо
дять податкові платежі;
— терміни і періодичність пере
рахування податку тощо [2].
У сучасній економічній науці зу
стрічаються роботи, в яких науковці
надають перевагу фіскальному меха
нізму замість податкового механіз
му.
Так, вітчизняні економісти С.П.
Ріппа та Н.П. Пелепей для обгрун
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тування цієї думки розглядають ети
мологію терміна "фіскал" [3]. В усіх
економічних енциклопедіях і слов
никах, у тому числі й в Великому еко
номічному словнику за редакцією
А.Н. Азріліяна, визначається, що
слово "фіск" походить від латинсь
кого "fiscus", що означає державна
казна. Тому "фіскальний" трактуєть
ся як фінансовий, податковий, а та
кож той, що має відношення до аку
мулювання державних доходів (каз
ни) [4]
За їх думкою, фіскальний ме
ханізм правомірно визначити як
органічну сукупність форм і методів
управління державними фінансами
для забезпечення цілісної фінансо
вої політики держави з метою досяг
нення загальноекономічних і соці
альних цілей.
Вони вважають, що фіскальний
механізм є складовою державного
господарського механізму, тобто
зумовлений фактом існування дер
жави. Саме імперативний, держав
новладний характер фіскального
механізму дозволяє говорити про
нього як про окрему категорію,
окрему ланку фінансового механ
ізму.
За думкою Т.Ф. Юткиної, подат
ковий механізм необхідно розгляда
ти спочатку як поняття методологі
чне, а потім методичного порядку,
тобто йому властивий подвійний
зміст [5]. Вона розглядає цей зміст з
широких (загальнотеоретичних) та
вузьких (практичних) позицій.
1. Виходячи із загальнотеоретич
них позицій, податковий механізм —
це галузь податкової теорії, що виз
начає дане поняття як об'єктивно не
обхідний процес управління пере
розподільними відносинами, які
можна розмежувати на три підсис
теми: податкове планування, подат
кове регулювання та податковий
контроль.
Податкове прогнозування слу
гує основою для розробки планів
соціальноекономічного розвитку
країни, регіону, муніципальних утво
рень на визначений період. Саме по
датковий прогноз дозволяє обгрун
тувати із врахуванням об'єктивних
економічних умов обсяги надхо
джень податкових доходів у бюдже
ти різних рівнів. У процесі податко
вого прогнозування з'являється
можливість обгрунтувати пропо
зиції щодо зміни положень вживан
ня конкретних видів податків: подат
кових ставок, пільг, порядку уплати
тощо.
Податкове регулювання сприяє
підвищенню рівня економічного роз
витку держави та пожвавленню діло
вої активності господарюючих
суб'єктів. Цей процес можливий
завдяки податковому впливу на об
сяги та ефективність інвестиційних
процесів. Оновлення технології,
проведення науководослідницьких
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робіт, здійснення інноваційної діяль
ності стимулюється наданням подат
кових кредитів.
Податковий контроль поклика
ний забезпечити повноту та своє
часність надходжень податкових до
ходів до бюджету. Важливим завдан
ням є утворення умов, що заважають
ухиленню від сплати податків. Для
того, щоб податковий контроль був
ефективним, необхідне створення
відповідної нормативної та правової
бази.
Усі ланки податкового механіз
му повинні бути тісно пов'язані. При
недостатньому опрацюванні поло
жень однієї ланки функціонування
інших ланок не дасть бажаного ре
зультату . Так, помилки у податко
вому прогнозуванні можуть привес
ти до появи диспропорцій у розвит
ку окремих галузей промисловості,
у співвідношенні між доходами бю
джетів різних рівнів.
2. З практичних позицій подат
ковий механізм розглядається як
зведення конкретних податкових
дій, тому що практичне використан
ня положень податкового законо
давства вносить свої корективи у
концептуально визначаємі сфери
податкового планування, регулю
вання та контролю. З цієї точки
зору він має відмінності по відно
шенню до конкретної території, де
застосовуються податкові закони,
та у часі.
Важливо при кожній практичній
дії притримуватись положень та
норм, встановлених законом, з тим,
щоб не порушувати основного прин
ципової вимоги податкової теорії —
суб'єктивне та об'єктивне начала
процесу оподаткування повинні яв
ляти собою єдине ціле.
Конкретний податковий режим,
що використовується при форму
ванні того чи іншого податку, зале
жить як від положень податкових
законів, так і від різноманітних нор
мативних актів і пояснень, які часто
мають рекомендаційний або пояс
нювальний характер. Цей механізм
розрізняється в залежності від
організаційноправової форми
діяльності господарюючого суб
'єкта (наприклад, відкрите акціо
нерне товариство або товариство з
обмеженою відповідальністю), ста
тусу платника — юридична або
фізична особа.
Розглядаючи проблему податко
вого механізму, Т.Ф. Юткина у своїх
роботах робить два висновки.
1. Неправомірно розглядати по
датковий механізм лише з позиції
оперативного втручання держави у
хід збору податків, а також як прий
няття заходів, що сприяють дотри
манню податкового законодавства.
При такому підході податковий ме
ханізм втрачає свій об'єктивний ха
рактер і перетворюється у важіль
тільки суб'єктивістського перероз

поділу грошових ресурсів. Два нача
ла в податковому механізмі — об'єк
тивне та суб'єктивне — складають
органічне ціле, порушувати їх рівно
вагу не можна.
2. З позиції функціонального
змісту податковий механізм являє
собою комплекс трьох фінансово
бюджетних сфер діяльності, що
взаємодіють, а саме: податкове пла
нування, податкове регулювання та
податковий контроль.
Щодо подвійного змісту понят
тя "податковий механізм" висловлює
свою думку і В.Г Дем'янишин [6].
Дослідник вважає, що податковий
механізм як важливу складову гос
подарського, фінансового та бю
джетного механізму доцільно розг
лядати у широкому і вузькому зна
ченні. Характеризуючи податковий
механізм у широкому значенні, він
розуміє його як сукупність прийомів
і методів, за допомогою яких держа
ва, використовуючи податки, впли
ває на розвиток економіки, соціаль
ної сфери, регулює пропорції розпо
ділу і перерозподілу ВВП. Вузьке
значення цього механізму полягає у
тому, що саме за допомогою його
складових забезпечується функціо
нування податкової системи. Тобто
під цим механізмом В.Г Дем'янишин
пропонує розуміти сукупність по
даткових методів, важелів, інстру
ментів, стимулів і санкцій, комплекс
заходів і послідовність їх виконання
платниками податків та органами
стягнення щодо справляння та вне
сення податків і зборів до бюджетів
усіх рівнів або до державних цільо
вих фондів.
Центральним елементом, основ
ним важелем податкового механізму
у широкому і вузькому значенні є
податки, у природі та сутності яких
закладена здатність у процесі розпо
ділу і перерозподілу ВВП регулюва
ти соціальноекономічні процеси,
забезпечувати надходження частини
ВВП до бюджету. Тому фінансова
наука, досліджуючи податковий ме
ханізм, опирається на сутність по
датків, системи оподаткування, по
даткової системи та особливості
їхнього функціонування у суспіль
стві.
Щодо елементів податкового ме
ханізму, то В.Г. Дем'янишин під
креслює, що податковий механізм,
як важлива складова бюджетного
механізму має власну структуру, що
передбачає наявність окремих взає
мопов'язаних між собою елементів
(підсистем, методів, важелів, сти
мулів і санкцій).
Дослідник вважає, що у складі
податкового механізму залежно від
завдань, набору інструментів, наяв
ності суб'єктів і способу дій можна
виділити дві підсистеми: механізм
справляння податків платниками та
механізм контролю і забезпечення
сплати податків.
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На його думку, механізм справ
ляння податків його платниками —
це сукупність елементів оподатку
вання, заходів і послідовність їх ви
користання платниками податків
щодо справляння належної суми
податків і зборів до бюджетів усіх
рівнів. Такий механізм використо
вується платниками податків і
зборів (обов'язкових платежів),
якими є юридичні й фізичні особи,
на яких згідно з законами України
покладено обов'язок сплачувати
податки і збори. Цей механізм пе
редбачає застосування таких еле
ментів оподаткування, як суб'єкт
податку, об'єкт оподаткування,
джерело сплати, база оподаткуван
ня, масштаби вимірювання, ставки
податку, податкові пільги, норма
оподаткування, податкове зобов'я
зання, податковий борг, податкове
право, податковий звіт, податковий
період, податковий кредит, подат
кові правовідносини.
Отже, механізм справляння по
датків платниками відображає захо
ди платника податків, пов'язані з
визначенням суми податку та її
сплати до бюджету. У схемі функц
іонування цього механізму фігуру
ють платник податку і представник
держави в особі Державного казна
чейства, а іноді — й органу стягнен
ня. У більшості випадків органи дер
жавної податкової служби до цьо
го виду механізму не мають відно
шення.
На думку В.Г Дем'янишин, дру
га підсистема податкового механіз
му — механізм контролю і забезпе
чення сплати податків — безпосе
редньо пов'язана з роботою органів
стягнення, серед яких чільне місце
займають Державна податкова ад
міністрація України та її територі
альні органи. Вважає, що основни
ми елементами цього механізму,
крім елементів першої підсистеми, є
податкові канікули, податковий
тиск, податкове розслідування, ухи
лення від сплати податків, податко
вий контроль, податковий облік,
податкова відповідальність, подат
кове стимулювання, розстрочення
податкового зобов'язання, відстро

чення податкового зобов'язання
тощо. Найважливішими методами
даного механізму є контроль, забез
печення сплати податків і примусо
ве стягнення податків. Процес кон
тролю і забезпечення сплати по
датків охоплює такі форми, як облік
платежів, облік платників, отриман
ня інформації про сплату податків,
попередній контроль, б езпосе
редній контроль.
Таким чином, податковий ме
ханізм охоплює процес нарахування,
сплати податку, складання і пред
ставлення податкової звітності, по
даткового контролю. З правового
погляду він полягає у виникненні,
зміні та припиненні податкового зо
бов'язання.
В.Г Дем'янишин приходить до
висновку, що податковий механізм
передбачає застосування таких ме
тодів, як податкове прогнозування,
податкове планування, податкове
оперативне управління, податковий
контроль, податкове регулювання.
Він тісно пов'язаний з податковим
менеджментом і податковим адміні
струванням.
Л.М. Худолій надає наступне
визначення поняття "податковий ме
ханізм": "податковий механізм являє
собою сукупність організаційно
правових норм і методів управління
оподаткуванням" [7]. Він підкрес
лює, що чинний механізм оподатку
вання в Україні включає такі основні
елементи: механізм обчислення по
датків, механізм сплати податків,
податкові пільги та санкції. Тобто
дослідник не розмежував поняття
"податковий механізм" та "механізм
оподаткування".
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
Проаналізувавши існуючі під
ходи до визначення поняття "ме
ханізм оподаткування", мо жна
зробити наступні висновки. Понят
тя "податковий механізм" та "ме
ханізм оподаткування" слід розрі
зняти. По датко вий механізм є
більш ширшим поняттям, за допо
могою якого держава, застосовую
чи податки, регулює соціально

економічні процеси у суспільстві.
До основних елементів податково
го механізму, на нашу думку, відно
сять податкове прогнозування, по
даткове регулювання, податковий
контроль. А механізм оподаткуван
ня є більш вузьким поняттям, пов'я
заним саме с внутрішнім функціо
нуванням податкової системи, тоб
то до основних елементів механіз
му оподаткування слід віднести
елементи оподаткування (ставки,
пільги, об'єкт, суб'єкт тощо).
Для подальших досліджень, на
нашу думку, слід використовувати
наступне тлумачення механізму
оподаткування — це сукупність
форм, методів, заходів, спрямова
них на забезпечення функціонуван
ня та вдосконалення системи опо
даткування.
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