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

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Результативність податкової реформи напряму зале"

жить від того, наскільки якісно сформовано її механізм ре"
алізації. Тому важливим є визначитись із тим, що розумі"
ється під механізмом реалізації податкової реформи та на
яких засадах він функціонує.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

У наукових колах увага вчених зосереджена на подат"
ковому механізмі як дієвому інструменту державного регу"
лювання. Дослідження стосовно сутності податкового ме"
ханізму проводилося багатьма науковцями, серед яких мож"
на виділити роботи Т. Валінурова, А. Крисоватого, Д. Чер"
ника та інших науковців. А систематизація податкових
інструментів проводиться у працях Ю. Іванова, І. Майбу"
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Розглянуто механізм реалізації податкової реформи як сукупність інструментів, методів та важелів,

правового, нормативного та інформаційного забезпечення, за допомогою яких здійснюється реформу6

вання податкової системи. Запропоновано принципи реалізації податкової реформи, а саме: принцип

доцільності, своєчасності, обгрунтованості, прозорості, принцип комплексності та системності дій та

принцип результативності. Обгрунтовано необхідність дотримання цих принципів для підвищення ре6

зультативності податкової реформи. Дано характеристику окремим інструментам реалізації податкової

реформи, серед яких зміна податків та їх складу, елементів податків, спеціальних режимів оподаткуван6

ня та інструментів системи адміністрування податків. Досліджено методи реалізації податкової рефор6

ми, а саме: економічні, організаційно6розпорядчі, соціально6психологічні. Визначено важелі реалізації

податкової реформи, до яких відноситься зміна податкових стимулів та податкових санкцій.

The mechanism of implementation of the tax reform as a set of tools, methods, instruments, legal, regulatory,

and information systems, through which the reform of the tax system. The principles of implementation of the

tax reform, namely the principle of appropriateness, timeliness, validity, transparency, the principle of

comprehensiveness and systemic effects and the principle of effectiveness. The necessity of compliance with

these principles, to improve the efficiency of the tax reform. The characteristics of individual instruments

implementing tax reform, including tax changes and their composition, elements of tax, special tax regimes and

tax administration tools. Studied methods of implementation of tax reform, namely the economic, organizational

and administrative, social and psychological. Identified levers implementation of the tax reform, which include

changes in tax incentives and tax penalties.
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рова, Л. Тарангула та інших вчених. Елементи податків як
інструмент реалізації податкової політики в сфері зовніш"
ньоекономічної діяльності розглядалися у праці І. Луценко
[1]. В той же час питання механізму реалізації податкової
реформи не було досліджено. Однак податкова реформа ре"
алізується з використанням власного механізму, що має
особливі принципи його формування та інструменти, що не
дозволяє ототожнювати його з поняттям податкового ме"
ханізму.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Ціллю статті є розроблення теоретичних засад щодо ме"
ханізму реалізації податкової реформи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Під поняттям "механізм взагалі розуміється "внутрішній

устрій, система функціонування чого"небудь" [2]. У еко"
номічній науці використовують поняття "механізму" у пе"
реносному значенні — "як внутрішня будова, як система
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функціонування, як апарат влади діяльності" [3]. Тому, ме"
ханізм реалізації податкової реформи можна розглядати як
систему визначених податковою політикою податкових ме"
тодів, інструментів та важелів, які використовує держава при
реформуванні податкової системи з дотриманням відповід"
них принципів та правового, нормативного забезпечення.

При визначені податкового механізму різні науковці
виділяють у його складі найчастіше сукупність форм, спо"
собів, методів, інструментів, принципів та інші елементи.
Розглянувши визначення та синоніми цих понять, нами було
зроблено наступні висновки:

по"перше, методи як способи та прийоми практичного
здійснення чого"небудь є синонімом поняття "спосіб" та
"прийом";

по"друге, форма є зовнішнім вираженням змісту, а саме
сукупності прийомів та засобів (що ж стосується податко"
вої реформи, то вона реалізується у формі зміни податко"
вого законодавства);

по"третє, інструменти є синонімом поняття "знаряддя"
та "засіб";

по"четверте, важіль є тією рушійною силою, що має
підсилюючий ефект для роботи всього механізму.

Крім того, в основу формування механізму реалізації
податкової реформи повинні бути покладені певні принци"
пи як основні вихідні положення її здійснення. Такі прин"
ципи мають визначати порядок роботи всього механізму та
можуть бути використані як критерії оцінювання його
якості.

Варто зазначити, що у наукових колах йдуть дискусії
стосовно складу принципів побудови податкової системи,
системи оподаткування та формування податкової політи"
ки. Але принципи реалізації податкової реформи розгля"
даються в наукових працях в недостатній мірі. Так, у ро"
боті Л. Глушенко [4, с. 6] виділяються критерії ефективної
податкової реформи (повноти, несуперечливості, заверше"
ності перетворень). Втім, на нашу думку, навряд чи вказані
критерії можна використовувати для оцінки ефективності
податкової реформи як відносного показника, а скоріше є
саме принципами її реалізації.

У законодавчо"нормативних актах, принципи реформу"
вання податкової системи наводилися у концепціях рефор"
мування податкової системи 2007 [5] та 2010 [6] р. Однак,
принципи, що запропоновані в концепції 2010 року (раціо"
нальності та повноти; фіскальної достатності; соціальної
справедливості; рівності усіх перед законом; недопущення
будь"яких проявів податкової дискримінації; адміністратив"
ної простоти й економічності оподаткування; стабільності
оподаткування; гармонійного поєднання інтересів держави
та платників) є поєднанням принципів побудови податко"
вої системи та формування податкової політики держави.

Узагальнюючи результати дослідження, нами пропону"
ються принципи реалізації податкової реформи, що наве"
дені в таблиці 1.

Щодо принципу доцільності, то розумність та ко"
рисність проведення податкової реформи для досягнення
поставлених завдань є ключовими вимогами стосовно ви"

конання цього принципу. Тут важливим є виз"
начити, наскільки визначенні податковою ре"
формою завдання відповідають поставленій
меті, а застосовані інструменти відповідають
окресленим завданням.

Важливим є дотримуватися принципу
своєчасності, оскільки при доцільності прове"
дення податкової реформи будь"які зміни при
несвоєчасному їх запровадженні можуть не
тільки не покращити економічну ситуацію, а
навпаки — створити додаткові перешкоди для
її поліпшення. Така ситуація можлива у разі
не врахування наявності часового лагу при
проведенні податкової реформи. За деякими
розрахунками, часовий лаг реагування ринко"
вої економіки на проведення податкових змін
складає 10 місяців [7, с. 316]. Тобто принцип
своєчасності податкової реформи вказує, що
вона має бути актуальною та проводитися з
урахуванням існуючих часових лагів.

Принцип обгрунтованості податкової ре"
форми вказує на наукову та економічну про"
думаність щодо необхідності її проведення,
тобто використання інструментів та методів її
реалізації підтверджено певними показниками
та розрахунками.

Щодо принципу прозорості, то важливим при проведенні
податкової реформи є відношення населення до неї, ступінь
їх підтримки та усвідомлення необхідності запропонованих
змін. А така підтримка проведеної податкової реформи мож"
лива лише за умови відкритої та прозорої інформації сто"
совно її необхідності, змісту та очікуваних наслідків. Тому
важливим є оприлюднення інформації стосовно податкової
реформи на всіх її стадіях: підготовчому, проведення та зак"
лючному. Це передбачає наявність громадського контролю
за її проведенням та оцінюванням результативності.

Принцип комплексності, системності та послідовність
дій пов'язаний із необхідністю залучати якомога більше її
інструментів, які у своєму взаємозв'язку та системністю
несуперечливих дій створюють можливості для комплекс"
ного рішення поставлених задач. Послідовність дій перед"
бачає, що кожна проведена зміна в податковій системі в
рамках податкової реформи має бути ретельно спланова"
на та здійснюватися в логічно обгрунтованій послідовності
одна за одною для досягнення єдиної стратегічної мети.

У рамках принципу результативності, направленість
податкової реформи на досягнення результату щодо покра"
щення соціально"економічного стану країни досягається за
рахунок створення умов для її економічного розвитку та
соціального розвитку.

Дотримання запропонованих принципів при форму"
ванні механізму реалізації податкової реформи дозволить
підвищити його результативність.

Враховуючи вищесказане можна визначити механізм
реалізації податкової реформи як сукупність інструментів,
методів та важелів, які використовуються при проведенні
податкової реформи для досягнення стратегічних цілей по"
даткової політики керуючись певними принципами його
побудови.

Запропонований механізм реалізації податкової рефор"
ми представлено на рисунку 1.

У наукових колах розглядають різні інструменти подат"
кового регулювання. Однак інструменти реалізації подат"
кової реформи відрізняються від звичайних інструментів
податкового регулювання масштабністю їх дії на соціаль"
но"економічні процеси в країні та фіскальне наповнення
бюджету.

Так, податки є одним з інструментів реалізації подат"
кової реформи. Зміна складу податків та зборів відразу по"
значається на умовах ведення господарської діяльності,
ділової активності та впливає на фінансові результати гос"
подарської діяльності платників податків та рівень добро"
буту громадян, та, як наслідок, і на соціально"економічний
стан країни в цілому.

Впроваджуючи нові податки та збори керуючись
фіскальними цілями, податкова реформа впливає на соціаль"
но"економічні показники, тому масштаб наслідків таких змін
обов'язково має бути передбачено заздалегідь. Теж саме
стосується і скорочення кількості податків та зміни їх складу
з метою сприяння сталому розвитку економіки, може при"
звести до зменшення доходів бюджету країни та збільшен"
ня бюджетного дефіциту.

Таблиця 1. Принципи механізму реалізації податкової реформи
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При проведенні податкової реформи важливими інстру"
ментами її реалізації є елементи податків.

Нами розглянуто елементи податків як інструмент реа"
лізації податкової реформи та запропоновано їх групуван"
ня за цією ознакою на: основні, тобто ті що суттєво вплива"
ють на якість податкової системи та результат самої подат"
кової реформи; допоміжні, застосування яких використо"
вується поруч з основними інструментами реалізації та
підсилює їх вплив.

До основних елементів реалізації податкової реформи
ми відносимо зміну об'єкта оподаткування, ставки податків
та складу і обсягів податкових пільг. До допоміжних — зміна
суб'єктів оподаткування, бази оподаткування, строків і по"
рядку розрахунку та сплати податків.

Змінюючи суттєво об'єкт оподаткування можна зміни"
ти вектор податкової реформи з регулюючої дії на фіскаль"
ну і навпаки. Так, змінивши об'єкт оподаткування податком
на прибуток з доходу на прибуток податковою реформою
1995 року було дещо послаблено податковий тиск на
підприємства що уповільнило темпи падіння основних мак"
роекономічних показників у наступних роках. Так, у 1996
році темп падіння номінального ВВП складав 10 % проти 12,2
% у 1995 році, у 1997 році лише 3 %, у 1998 році — 1,9 %.
Темп падіння обсягу промислової продукції у 1996 році
склав 5,1 % проти 12 % у 1995 році, в 1997 році лише 0,3 %, а
в 1998 році — 1 % [8].

Ставки податків та податкові пільги є найважливішими
інструментами реалізації податкової реформи.

Змінюючи ставку податків можливо або створити додат"
кові умови для ведення господарської діяльності, або навпа"
ки — їх погіршити. Однак варто зазначити, що зменшення
номінальної ставки податку не завжди співпадає з реальним
зменшенням рівня оподаткування по ньому, що пов'язано
наприклад з дією податкових пільг або іншими фактами.

Якщо про застосування ставки як податкового інстру"
менту не ведуться дискусії, то питання застосування подат"
кових пільг є більш суперечливим. Податкові пільги можна
визначити як законодавчо встановлені винятки в оподатку"
ванні, що надають переваги платникам податків та зборів, в
тому числі за рахунок повного або часткового звільнення
від оподаткування, встановлення пільгових режимів оподат"
кування та застосування податкового кредиту.

З позицій економічної теорії ефективна податкова сис"
тема — це система, що характеризується широкою подат"
ковою базою, низькими ставками і відсутністю податкових
пільг, однак за певних умов податкові пільги можуть бути
економічно обгрунтованими та доцільними [9, с. 125]. Од"
нак ми вважаємо, що застосування податкових пільг інно"
ваційного характеру чи тих, які мають сприяти відновлен"

ню виробництва є обгрунтованим, бо вони сприятимуть еко"
номічному росту платників податків, що в свою чергу при"
зведе до збільшення податкової бази та податкових надход"
жень у бюджети відповідно. Однак їх кількість має бути не
значною та мати лише цільовий характер, із заздалегідь виз"
наченими державою пріоритетами для їх отримання.

Застосування спеціальних режимів оподаткування в рам"
ках реалізації податкової реформи є дуже впливовим її інстру"
ментом при правильно вибраних пріоритетах для їх застосу"
вання та якісному контролі за їх дотриманням. Виділяють спе"
ціальні режими оподаткування за територіальною ознакою та
спеціальні режими оподаткування за галузевою ознакою.

Так, до спеціальних режимів оподаткування за терито"
ріальною ознакою відносять вільні економічні зони, тери"
торії пріоритетного розвитку та технопарки. Тут варто заз"
начити, що якщо головною ціллю створення вільних еконо"
мічних зон та територій пріоритетного розвитку є стиму"
лювання економічного розвитку та інвестиційної діяльності
депресивних регіонів, то технопарки створюються для інно"
ваційного розвитку регіону.

Спеціальні режими оподаткування за галузевою озна"
кою є комплексом пільг до декількох податків одночасно,
що надаються суб'єктам господарювання пріоритетних га"
лузей економіки або видів економічної діяльності. Тут мож"
на навести приклади введення альтернативної системи опо"
даткування для сільськогосподарських підприємств, засто"
сування до них спеціального режиму з ПДВ, а також спро"
щену систему оподаткування для малих підприємств.

Ще важливою групою інструментів реалізації податко"
вої реформи є інструменти щодо зміни системи адміністру"
вання. До них можна віднести податкові перевірки та їх
форми, облік платників податків, облік самих надходжень,
електронний облік та реєстрація платників податків та інші.

Варто зазначити, що застосування цих інструментів при
їх правильному використанні можуть суттєво покращити
умови сплати податків та ведення бізнесу взагалі. Не випад"
ково до показника складності сплати податків, що розра"
ховується Світовим Банком включається час, необхідний для
розрахунку та сплати податків.

Методами реалізації податкової реформи є конкретні
способи використання обраних інструментів у процесі про"
ведення податкової реформи.

До таких методів можна віднести наступні:
— економічні;
— правові;
— організаційно"розпорядчі;
— соціально"психологічні.
Економічні методи передбачають створення економіч"

них умов для проведення податкової реформи. Мова йде про
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Рис. 1. Механізм реалізації податкової реформи
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необхідність фінансування проведеної податкової рефор"
ми, оскільки для її реалізації необхідно здійснювати певні
витрати, пов'язані із її запровадженням.

Правові методи передбачають проведення податкової
реформи через законодавче закріплення передбачуваних
змін податкової системи, а саме: через прийняття законів,
нормативно"правових актів та інше.

Організаційно"розпорядчі методи пов'язані із організа"
ційною складовою механізму реалізації податкової рефор"
ми, що передбачає встановлення обов'язкових правил, що
регламентують процес запровадження податкової реформи
на кожному з етапів її проведення. Цей метод грунтується
на застосуванні нормативних актів, що мають директивний
характер (вказівки, розпорядження, інструкції, накази та ін.).

Податкова реформа проводиться у кілька етапів: підго"
товчий; етап безпосереднього проведення податкової ре"
форми та заключний етап.

Підготовчий етап, починається з оцінки соціально"еко"
номічного стану країни та усвідомлення необхідності запро"
вадження податкової реформи для покращення стану еко"
номіки. На цьому етапі розробляється стратегія податкової
реформи, визначаються із цілями та задачами, що стоять пе"
ред нею. Після цього здійснюється планування самої подат"
кової реформи, обгрунтування необхідності її запроваджен"
ня, відбувається розгляд та прийняття податкової реформи.

Етап реалізації податкової реформи, який передбачає
безпосередньо її проведення, тобто введення в дію розроб"
леного та прийнятого законодавства та коригування меха"
нізму її реалізації при необхідності.

Заключний етап, на якому здійснюється оцінювання
результативності впливу податкової реформи на стан еко"
номіки, визначається ступень досягнення стратегічної мети
податкової політики та робляться висновки про не"
обхідність запровадження наступної податкової реформи.

Соціально"психологічні методи передбачають реаліза"
цію принципу гласності (прозорості) при проведенні подат"
кової реформи через висвітлення процесу планування, реа"
лізації податкової реформи та визначення її впливу на еко"
номіку у ЗМІ, на офіційних сайтах державних органах вла"
ди та через проведення круглих столів, конференцій,
брифінгів тощо. Ці методи грунтуються на створенні умов
для всебічного розвитку економічної обізнаності громадян,
формування позитивної думки громадськості щодо необхі"
дності запровадження податкової реформи через їх залу"
чення до процесу обговорення напрямів передбачуваної
податкової реформи та аргументованого пояснення основ"
них напрямів її дії. Тобто важливим є сприяння формуван"
ню позитивної суспільної думки щодо необхідності запро"
вадження податкової реформи взагалі та окремих її на"
прямів.

Що ж стосується податкових важелів як підсилюючого
засобу роботи всього механізму, то тут варто розглядати
зміни податкових стимулів та податкових санкцій.

Зміна податкових стимулів — важелі податкової рефор"
ми, що спонукають до певної діяльності суб'єктів господа"
рювання через їх матеріальне заохочення, що створює спри"
ятливі умови для розвитку економіки. До податкових сти"
мулів можна віднести зміни відносно податкових пільг, зап"
ровадження податкових канікул, зменшення ставок податків
при здійсненні певного виду діяльності, податкових кре"
дитів, прискореної амортизації та інших стимулів. Важли"
вою умовою зміни кожного з названих стимулів є контроль
за їх цільовим використанням.

Зміна податкових санкцій є важелем податкової рефор"
ми, що підсилює (послаблює) матеріальну відповідальність
суб'єктів господарювання за не дотримання вимог подат"
кового законодавства. Тут виділяють систему штрафів, що
є обов'язковими одноразовими стягненнями карального
характеру за порушення податкового законодавства у твер"
дих грошових сумах та пеню як міру матеріального впливу
за несвоєчасне та не повне виконання податкових зобов'я"
зань, що нараховується за кожний день простроченого пла"
тежу у відсотках.

Податкові реформи не повинні носити санкційний ха"
рактер, але повинні підвищувати відповідальність платників
та носити заохочувальний характер.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У результаті проведеного дослідження можна зробити

такі висновки:

— механізм реалізації податкової реформи включає
в себе сукупність інструментів, методів та важелів, пра"
вового, нормативного та інформаційного забезпечення,
за допомогою яких запроваджується податкова рефор"
ма;

— дотримання принципів реалізації податкової ре"
форми дозволить підвищити результативність її прове"
дення;

— найважливішою складовою механізму реалізації по"
даткової реформи є застосовані нею інструменти.

Подальше дослідження буде проводитися у напряму
визначення ступеня дотримання принципів реалізації подат"
кової реформи та визначення дієвості її інструментів сто"
совно їх впливу на економіку країни.
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