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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ:
ДЕФІНІЦІЯ, СКЛАДОВІ, ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Систематизовано погляди науковців на сутність податкової політики, розкрито дискусійні аспекти її дефініцій. Визначено вимоги до розробки податкової політики в умовах інтеграції України в ЄС. Виділено класифікаційні ознаки
податкової політики, економічне підґрунтя її розробки, методологічні критерії ефективності і засоби реалізації. На цій
основі обґрунтовано авторську дефініцію податкової політики держави.
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ВСТУП
Розробка і використання в Україні податкової політики як засобу макроекономічного регулювання є одним з найактуальніших сучасних завдань. Податкова політика, як складова фінансової
політики держави, є важливим чинником стимулювання економічного росту, її зовнішнім проявом є становлення податкової системи України, формування податкової культури тощо. Основними векторами державної фінансової політики є: адміністративні інституції, фінансовий механізм,
нормативна база, фінансові регулятори [1]. Великий крок у розвитку податкових відносин пов’язаний з впровадженням в практику Податкового кодексу та підвищенням якості окремих положень механізму оподаткування, оскільки податкова система країни змінюється в напрямі скорочення чисельності податків та зборів, одночасно посилюється їх дієвість в процесі справлення
податків [2]. За своїм змістом податкова політика тісно пов’язана з соціальною, оскільки податкова система, крім акумулювання фінансових ресурсів для забезпечення реалізації соціальної функції
держави, має суттєвий вплив на активізацію суспільно значимих дій соціальних суб’єктів [3].
Проблеми розробки податкової політики обговорюються у працях багатьох учених. Корчинський В.Є., Хребтова О.А., Дейніс Л.М. справедливо наголошують, що економісти по-різному характеризують поняття податкової політики, розуміючи під ним управлінські рішення, заходи, відносини, акти, дії держави у сфері оподаткування [4; 5]. Одні автори визначають податкову політику
як сукупність управлінських рішень у сфері податкового планування, регулювання і контролю,
прийнятих вищим керівництвом країни. Інші вважають, що податкова політика — це система
взаємовідносин між платниками податків і державою, а також стратегій їх дій в різних умовах
господарювання та економічних системах. У полі зору вчених знаходяться також окремі аспекти
проведення податкової політики. Зокрема, Вієцька О.В. обґрунтовує принципи побудови нейтральної системи податкової амортизації [6]. Самурою Ю.О. розроблено критерії ефективної
фіскально-економічної політики як важеля регулювання економічного розвитку з позицій раціонального поєднання стабільності юридичних норм податкового законодавства та гнучкості податкової тактики [7]. Трофімова Л.В. акцентує увагу на тому, що недоліком податкової політики
держави є її короткострокове орієнтування, тому необхідність спрямування податкової політики в
стратегічному курсі набуває особливої актуальності [8]. Викладене вище переконує у необхідності адаптації до існуючих реалій трактування податкової політики.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є удосконалення дефініції і складових податкової політики держави у контексті
забезпечення стабільного функціонування економіки.
РЕЗУЛЬТАТИ
Фіскальна (податково-бюджетна) політика є важливою складовою фінансової політики держави, одним із основних методів втручання держави в економіку з метою зменшення коливань бізнесциклів і забезпечення стабільної економічної системи в короткостроковій перспективі. Основними інструментами фіскальної політики є доходи і витрати державного бюджету: податки, трансферти і державні закупівлі товарів і послуг.
У країнах трансформаційного типу фіскальна, а в її межах і податкова політика держави, є
проциклічною. Держава за допомогою автоматичних стабілізаторів не здатна згладжувати макроекономічні шоки, ефективно коригувати макроекономічні дисбаланси та диспропорції. Це зумовлює необхідність прийняття адекватних заходів для усунення детермінантів проциклічності
фіскальної політики [9].
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Податкова політика України в сучасних умовах має відповідати потребам Європейської інтеграції і забезпечити гармонійне паралельне функціонування податкових систем відповідно до цілей
Конвенції, що покладена в основу створення співтовариства Європейських держав [10]. ЄС не
намагається стандартизувати національні податкові системи, більше того, наполягає на тому, щоби
країни-члени переважно самі несли відповідальність за проведення податкової політики і відіграє
лише допоміжну роль у процесах її формування. Виконання певних функцій щодо проведення
цієї політики може бути частково делеговане з вищого, тобто центрального, на регіональний або
місцевий рівні залежно від конституційної або адміністративної структури устрою.
Податкова політика держави, яка є невід’ємною складовою фіскальної політики, має два аспекти: формування державного бюджету і власне стягнення податків згідно зі всіма елементами
податкової системи [11]. Історичний аналіз взаємозв’язку бюджету і податків дає змогу виявити,
що між ними існують внутрішні і зовнішні протиріччя. Зовнішнє протиріччя між бюджетом і
податками пов’язане з тим, що видатки з бюджету слугують основою для нових податкових платежів в дохідну частину бюджету. Тобто мова йде про кругообіг одних і тих же коштів, які направляють до бюджету за рахунок податків і знову за рахунок видатків бюджету повертаються до
економічних суб’єктів. Внутрішнє протиріччя між бюджетом і податками полягає в тому, що податки у багатьох країнах не забезпечують формування доходів бюджету в повному обсязі. Між
обсягами податкових надходжень і сумами видатків з бюджетів зростає розрив, тобто відсутня
збалансованість [12].
Крисоватим А.І. обґрунтовано визначення сутності податкової політики як соціально-економічного поняття з позицій системного підходу та логіки економічних явищ і процесів. На відміну
від існуючих підходів до визначення даної дефініції як економічного терміну, автором детерміновано суспільно-соціальний характер відносин, що виникають у процесі перерозподілу вартості
валового внутрішнього продукту і формування реального добробуту суб’єктів держави [13].
На рис. 1 наведено класифікацію, економічне підґрунтя, методологічні критерії і засоби реалізації податкової політики. Виходячи з того, що основними функціями податків є фіскальна і регулююча, податкова політика також поділяється таким чином: політика податкових доходів визначає пріоритетні цілі оподаткування, коло суб’єктів економічної діяльності, які підлягають оподаткуванню, принципи, види, форми, ставки, пільги оподаткування; політика податкового регулювання визначає напрями, структуру, елементи, складові сегменту участі держави у регулюванні
економічних процесів та вартісних пропорцій розподілу ВВП у суспільстві. Методами податкової
політики є регулювання складу і структури податків, реальних ставок податків (тобто фактичних
норм вилучення з урахуванням пільг, переплат, недоплат тощо) на капітал, працю і споживання з
метою забезпечення, з одного боку, зростання обсягів виробництва товарів та надання послуг, а з
іншого — поліпшення добробуту населення, його кількісних та якісних характеристик [14].
Залежно від напрямів податкового регулювання виділяють автоматичну податкову політику,
метою якої є формування макроекономічної та соціальної рівноваги, і дискреційну, яка забезпечує економічне зростання та зайнятість. Остання поділяється на стимулюючу, яка застосовується за умов економічного спаду, і стримуючу, яка є доречною у період досягнення сталих темпів
зростання.
Міщенко С.Г. розроблено концепцію реалізації стимулюючої податкової політики в частині
забезпечення стабільності доходів бюджету, яка заснована на організації взаємодії трьох активних агентів — платників податків, податкових органів й регіонів і впровадження якої дозволяє
обґрунтувати рівень податкового навантаження на підприємства таким чином, щоби забезпечити
їм можливості економічного росту й разом з тим гарантувати функціонування бюджетних сфер з
максимально можливим задоволенням соціально-економічних потреб регіонів [15].
Залежно від економічного рівня виділяють: державну податкову політику (макрорівень), регіональну (мезорівень), політику суб’єктів господарювання і фізичних осіб (мікрорівень). Кожен
рівень має свої особливості, завдання, мету і методи її досягнення. Якщо розглядати податкову
політику на макро- і мезоекономічному рівні, то вона є системою відносин між державою (територіальними громадами) і платниками податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Податкова політика на мікрорівні є реакцією суб’єктів господарювання і фізичних осіб на державну і
регіональну податкову політику, вона полягає у економічно обумовленому балансуванні між власними інтересами і вимогами фіскальних органів у рамках діючого правового поля. Її інструментами є: вибір оптимальної схеми оподаткування з позицій мінімізації податкових платежів та покращення фінансового стану; пошук можливостей відстрочення податкових платежів законним шля-
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Рис. 1. Класифікація, економічне підґрунтя, методологічні критерії і засоби реалізації податкової політики (Складено автором)
хом на максимально тривалий термін; контроль за своєчасністю нарахування податків та їх сплатою у строк.
За часовим обрієм і змістовним навантаженням складовими податкової політики є податкова
стратегія і податкова тактика. Податкова стратегія орієнтована на вирішення довгострокових цілей:
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економічне зростання, максимальний рівень зайнятості і благополуччя населення, податкова тактика — на вирішення короткострокових цілей: наповнення державного бюджету, його збалансованість на певному рівні щодо внутрішнього валового продукту, стимулювання інвестиційної діяльності тощо.
Економічним підґрунтям розробки податкової політики є податкове прогнозування і планування. Їх основним завданням є економічне обґрунтування якісних і кількісних параметрів бюджетних завдань і перспективних програм соціально-економічного розвитку країни, виходячи з розробленої і прийнятої у законодавчому порядку соціально-економічної доктрини. Процес державного податкового прогнозування і планування включає два основних напрями: прогнозування
мобілізації контингентів податкових платежів на основі макроекономічних показників і розподіл
регулюючих доходів за рівнями бюджетної системи.
Податковий механізм — це система податкових методів, інструментів, важелів та заходів, що
застосовуються державою до платників з метою справляння податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів для фінансового забезпечення
виконання функцій держави [16]. Методами податкового механізму є податкове адміністрування і
податковий контроль. Інструментами податкового механізму є ставка податку; предмет, база та
одиниця оподаткування; методи, терміни та способи сплати податку; особливості податкового
режиму тощо. Податкові інструменти тісно пов’язані між собою, кожен із них має визначений
економічний зміст та об’єктивні межі застосування. Податкові важелі є напрямами дії податкових
інструментів — це податкові пільги та податкові санкції. Системна дія методів, інструментів та
важелів податкового механізму дозволить фінансово забезпечити виконання функцій держави.
Основними критеріями, які забезпечують оптимальний вплив податкової політики на інтереси
платників податків і держави, є вимоги: фіскальної достатності; економічної ефективності; соціальної справедливості; стабільності; гнучкості.
Критерії фіскальної достатності зводяться до того, що держава, проводячи податкову політику,
має забезпечити таку величину податкових надходжень, яка забезпечить реалізацію її соціальноекономічної доктрини.
Економічна ефективність податкової політики визначається через прямий вплив податків на
величину чистого доходу, прибутку суб’єктів господарювання.
Суть критерію справедливості доцільно розглядати у двох аспектах: скорочення реальних доходів громадян — платників податків внаслідок сплати податків; повернення частки номінальних
доходів, що перерозподіляються за допомогою податків через бюджет, у вигляді фінансованих
державою суспільних благ і трансфертних платежів (національна безпека, правопорядок, охорона здоров’я і освіта).
Важливе місце в проведенні податкової політики відводиться критерію стабільності, який передбачає незмінність правового регламентування справляння податків протягом певного податкового періоду. Це, з одного боку, викликає в усіх суб’єктів господарювання впевненість у чітко
визначених у довгостроковому аспекті «правилах гри», а з іншого — забезпечує високу якість і
ефективність адміністрування податків.
Зміст критерію гнучкості полягає у своєчасному реагуванні податкової політики на зміни в
економічних процесах, оскільки постійно догматичною податкова політика не може бути. Важливою передумовою зміни податкової політики є зміна податкових періодів (один рік закінчується
— інший починається).
Єдність критеріїв забезпечує оптимальну дієвість податкової політики. Векторами макроекономічної ефективності податкової політики є: її можливість збільшити джерела доходів бюджету;
адекватність податковій базі, мінімізація витрат на адміністрування податків тощо.
ВИСНОВКИ
Основний науковий результат статті полягає у обґрунтуванні авторської дефініції податкової
політики держави — це система стратегічних і тактичних цілеспрямованих дій і заходів органів
державної влади, що здійснюють управління податками, з метою формування податкових доходів
і податкового регулювання національної економіки, розробка яких ґрунтується на науково обґрунтованих методах податкового прогнозування і планування, виходячи з критеріїв задоволення
інтересів платників податків і держави (фіскальної достатності; економічної ефективності; соціальної справедливості; стабільності; гнучкості), яка реалізується через податкове право і податковий механізм і може носити автоматичний чи дискреційний характер (стимулюючий, стримуючий). Перевагою запропонованої дефініції, на відміну від існуючих, є об’єднання класифікацій-
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них ознак податкової політики, економічного підґрунтя її розробки, методологічних критеріїв
ефективності і засобів реалізації.
Метою подальших досліджень є обґрунтування методичних підходів до розробки адаптивної
політики.
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