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У статті розглянуто сутність подат-
кової політики та особливості її фор-
мування в Україні. Дoслiдження змiсту 
пoдaткoвoї пoлiтики дали змогу видiлити 
тaкi основні пiдхoди дo її тлумачення, як 
фiскaльний, функцioнaльний, стратегіч-
ний та екoнoмiчний. Проведений аналіз дає 
змогу стверджувати про подвійність цілей 
податкової політики України: з одного боку, 
цілі зумовлені необхідністю формування 
фінансових ресурсів держави, що зумовлює 
вирішення завдань зі вдосконалення опо-
даткування; з іншого – цілі пов'язані з необ-
хідністю вирішення тактичних завдань 
соціально-економічної політики, безпосеред-
ньо не пов'язаних з оподаткуванням. Форму-
вання несуперечливої державної податкової 
політики є вкрай складним завданням, проте 
має стати довгостроковим орієнтиром під 
час формування концепції податкової полі-
тики держави. Крім суттєвих зрушень у 
податковій політиці, доцільно удосконалю-
вати і бюджетну політику України та дома-
гатися їх ефективної взаємодії.
Ключові слова: податки, податкова полі-
тика, бюджетна політика, фіскальна полі-
тика, функції податків, теорії податків, 
податкові органи, платники податків. 

В статье рассмотрена сущность налого-
вой политики и особенности ее формиро-

вания в Украине. Исследования содержания 
налоговой политики позволили выделить 
следующие основные подходы к ее тол-
кованию: фискальный, функциональный, 
стратегический и экономический. Про-
веденный анализ позволяет утверждать 
о двойственности целей налоговой поли-
тики Украины: с одной стороны, цели обу-
словлены необходимостью формирования 
финансовых ресурсов государства, что 
приводит к решению задач по совершен-
ствованию налогообложения; с другой – 
цели связаны с необходимостью решения 
тактических задач социально-экономиче-
ской политики, непосредственно не свя-
занных с налогообложением. Формирование 
непротиворечивой государственной нало-
говой политики является крайне сложной 
задачей, однако должен стать долгосроч-
ным ориентиром при формировании кон-
цепции налоговой политики государства. 
Кроме существенных сдвигов в налоговой 
политике, целесообразно совершенство-
вать и бюджетную политику Украины и 
добиваться их эффективного взаимодей-
ствия.
Ключевые слова: налоги, налоговая поли-
тика, бюджетная политика, фискальная 
политика, функции налогов, теории нало-
гов, налоговые органы, налогоплательщики.

The article discusses the essence of the tax policy and the peculiarities of its formation in Ukraine. The study of the content of tax policy has allowed to distin-
guish the following main approaches to its interpretation as fiscal, functional, strategic and economic. Also disclosed are the following forms of tax policy as 
a policy of maximum taxes, economic development, reasonable taxes, adaptive. Implementation of the state tax policy involves the implementation of fiscal, 
social and regulatory functions of taxes. In the implementation of tax policy, there is a need for differentiation of taxation, which is due to the fairness of taxa-
tion. Such implementation includes mechanisms of maneuvering the ratio of direct and indirect taxes, the use of various methods of taxation (proportional, 
progressive, regressive, linear, etc.). That is, the application of certain methods is due to the specific objectives set by the state, implementing the tax policy. 
In order to make the right choice in favor of a particular5 method, it is expedient to evaluate the effectiveness of the application of each method i and make a 
reasoned choice on the basis of comparative analysis. The Tax policy in Ukraine in recent years has not only lost the dynamism of qualitative development 
but also produces risks for macroeconomic stability. Our analysis allows us to confirm the duality of the goals of Ukraine's tax policy: on the one hand, the 
goals are due to the need to form the financial resources of the state, which determines the task of improving taxation; on the other – the goals are related 
to the need to solve tactical tasks socio-economic policies, not directly related to taxation. The current tax policy of Ukraine is characterized as ineffective, 
as there is a deterioration of the main macroeconomic indicators, the growth of unemployment and the shadow economy. The formation of an inconsistent 
state tax policy is an extremely difficult task, but it should become a long-term benchmark when formulating the concept of the state's tax policy. In addition 
to significant changes in tax policy, it is expedient to improve the budget policy of Ukraine and to achieve their effective interaction.
Key words: taxes, tax policy, fiscal policy, fiscal policy, tax functions, tax theory, tax authorities, taxpayers.

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ 
TAX POLICY AND FEATURES ITS FORMATION IN UKRAINE

Постановка проблеми. В умовах розви-
тку ринкових відносин, оновлення механізмів 
державного управління особливої актуальності 
набуває проблема обґрунтування ролі й функ-
цій держави щодо забезпечення ефективної 
податкової політики. Соціально-економічні пере-
творення, які останнім часом відбуваються в 
українському суспільстві, пов’язані насамперед 
із трансформацією перехідної системи управ-
ління, а також підписанням Угоди про асоціа-
цію України і ЄС і відповідним наближенням до 
стандартів Європейського Союзу, що передба-
чає постановку принципово нових завдань щодо 
забезпечення оптимального функціонування та 
розвитку податкової системи. Вирішення цих 
проблем пов’язане насамперед із чітким окрес-
ленням напрямів удосконалення механізмів дер-
жавної податкової політики. 

Серед вітчизняних науковців, які займалися 
проблемою сутності податків, їхніх видів та функ-
цій, актуальними питаннями державної податкової 
політики, слід відзначити таких, як В. Андрущенко, 
О. Василик, З. Варналій, О. Данілов, В. Дем'янишин, 
О. Десятнюк, Ю. Іванов, А. Крисоватий, С. Лєкарь, 
Я. Литвиненко, С. Лондар, В. Опарін, А. Поддєрьо-
гін, Г. П'ятаченко, А. Соколовська, В. Суторміна, 
О. Тищенко, В. Федосов, Н. Флісак, С. Юрій та 
багато інших. Розробленню поняття податкового 
менеджменту присвятили праці В. Барабанова, 
О. Воронкова, Г. Ісаншина, Г. Кравчук, А. Луцик, 
С. Паранчук, Л. Тарангул. та ін. Водночас, попри 
високий рівень наукового опрацювання цієї про-
блематики, питання управлінського впливу дер-
жави на сферу оподаткування далі залишаються 
актуальними та потребують глибокого аналізу та 
системного дослідження. 
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Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення основних підходів до формування 
податкової політики в Україні та визначення її ролі 
в сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для удосконалення державної податкової полі-
тики насамперед доцільно з’ясувати сутність та 
генезис управлінської думки та головного інстру-
ментарію її забезпечення. Аналіз відповідних літе-
ратурних джерел показує, що надати чітке визна-
чення державної податкової політики є доволі 
непростим завданням, оскільки наявність цієї 
категорії пов’язане з уявленням про те, для чого 
взагалі формується податкова політика в державі 
і які цілі вона ставить. При цьому роль соціально-
економічного розуміння податку та податкової 
політики полягає у визначенні сприйняття податку 
як усвідомленої суспільної необхідності.

Досліджуючи державну податкову політику, 
вчені зазначають, що податки є економічним вира-
зом держави. Наскільки ефективні і справедливі 
податки – настільки ефективна й справедлива і 
сама держава, і навпаки [1]. 

З огляду на те, що впродовж ХХ–ХХІ століть 
роль податків та оподаткування в забезпеченні жит-
тєдіяльності держави безперервно зростала, жодна 
економічна теорія не обійшла їх увагою. У сприй-
нятті суті податків більшість авторів базуються на 
теорії суспільних потреб. У цьому зв'язку їх досить 
складно уявити як самостійні податкові теорії. Зре-
штою, для визначення перспектив удосконалення 
механізмів державної податкової політики в Україні 
характеристика основних положень наукової думки, 
що стосується впливу податків на економіку і соці-
альну сферу, видається об'єктивно необхідною, 
зважаючи на євроінтеграційний курс держави. 

Дослідження сутності та змісту державної 
податкової політики дали змогу виділити такі під-
ходи до її тлумачення, як: фіскальний, функціо-
нальний, стратегічний, економічний. 

Фіскальний підхід характеризується вузькою 
спрямованістю, прагненням обмежити сферу 
застосування податкової політики тільки сфе-
рою зборів податків. Так, В. Федосов, В. Опарін, 
Г. П'ятаченко вважають, що «податкова політика – 
діяльність держави у сфері встановлення та стяг-
нення податків, зокрема з формування державних 
доходів за рахунок постійних і тимчасових джерел, 
встановлення видів податків, платежів, об'єктів, 
ставок, пільг, механізму зарахування» [2, с. 48]. 
Вчені підкреслюють, що «державні та місцеві 
фінанси, що належать до сектору загального дер-
жавного управління, ґрунтуються на примусовому 
перерозподілі на користь держави й місцевого 
самоврядування доходів юридичних і фізичних осіб 
за допомогою податків та обов’язкових платежів, 
встановлених законодавчо» [3, с. 116–117]. С. Лон-
дар трактує податкову політику як «напрям діяль-

ності, що реалізується через визначений комплекс 
заходів і спрямований на мобілізацію фінансових 
ресурсів у доходну частину державного бюджету, 
місцевих бюджетів, державних цільових фондів 
у формі податків, зборів, обов'язкових платежів» 
[4, с. 84]. О. Василик дає визначення податкової 
політики як «сукупність заходів держави у сфері 
побудови податкової системи і мобілізації подат-
ків до бюджету» [5, с. 36]. Наведені трактування, 
на нашу думку, є спірними, оскільки механізм 
формування державної податкової політики не 
обмежуються встановленням видів податків і його 
елементів (суб’єктів та об’єктів оподаткування, 
податкової ставки, пільг тощо). 

Функціональний підхід характеризується спря-
мованістю на виконання поточних цілей, що сто-
ять перед податковою політикою, основна з яких – 
фіскальна. На думку А. Соколовської, «сучасна 
податкова політика полягає у встановленні і зміні 
елементів податкової системи (різновидів подат-
ків, ставок, структури, суб’єктів, об’єктів оподат-
кування, пільг) для забезпечення надходжень 
до бюджету, достатніх для виконання державою 
покладених на неї функцій і стимулювання еко-
номічного зростання» [6, с. 29]. Вчені С. Юрій, 
В. Дем'янишин вважають, що податкова полі-
тика – це «діяльність держави у сфері встанов-
лення, правового регламентування та організації 
збирання податків і податкових платежів у цен-
тралізовані фонди грошових ресурсів» [7, с. 323]. 
Але подібне визначення не повною мірою відобра-
жає систему відносин між державою і платниками 
податку, механізми впливу держави на соціально-
економічні процеси в країні. 

Стратегічний підхід характеризується спря-
мованістю на стратегічні орієнтири, перспективні 
вимоги, рамкові обмеження податкової полі-
тики. Представниками цього підходу є Ю. Іванов, 
О. Тищенко, Л. Тарангул, З. Варналій, Я. Литви-
ненко. На їхню думку, податкова політика – це 
система відносин, які складаються між платни-
ками податків і державою, а також стратегія їхніх 
дій у різних умовах ведення господарства і різних 
економічних системах [3]. Такий підхід поділяють 
також О. Данілов і Н. Флісак, що тлумачать подат-
кову політику як систему заходів, що проводяться 
урядом країни щодо вирішення певних коротко- та 
довгострокових завдань, які стоять перед суспіль-
ством, за допомогою системи оподаткування [8]. 

Економічний підхід характеризується спря-
мованістю на втручання в економіку. Такого під-
ходу дотримується С. Лєкарь [9]. Як частина еко-
номічної політики держави, податкова політика, 
на думку А. Крисоватого, реалізується у сферах 
запровадження, правового регламентування та 
організації справляння податків та податкових пла-
тежів, які є знаряддям розподілу та перерозподілу 
частини валового внутрішнього продукту та фор-
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мування централізованих фондів грошових ресур-
сів держави [10, с. 10]. При цьому вчений виявляє 
суспільно-соціальний характер розподільчих від-
носин, застосовуючи системний підхід та логіку 
економічних явищ та процесів, розглядає подат-
кову політику як соціально-економічну дефініцію. 

Більш чітким є визначення державної подат-
кової політики як «складової частини економічної 
політики, яка базується на сукупності юридичних 
актів, що встановлюють види податків, зборів та 
обов’язкових платежів, а також порядок їх стяг-
нення та регламентування» [8, с. 46]. 

Під час аналізу державної податкової політики 
необхідно розрізняти суб'єктів державної податко-
вої політики, а також її цілі, методи і форми. 

Суб'єктами державної податкової політики є 
різні рівні управління, що володіють податковим 
суверенітетом у межах повноважень, установлених 
податковим законодавством, і мають можливість 
впливати на економічні інтереси платників податків. 
Склад суб'єктів податкової політики визначається 
типом державного устрою (унітарним, федератив-
ним) і відповідно диференціацією рівнів правління 
[14]. В Україні такими суб'єктами є рівні управління: 
державний та місцевий. Масштаб впливу їх на дер-
жавну податкову політику загалом визначається 
рівнем децентралізації податкових повноважень, 
набором методів, що використовуються у практич-
ній реалізації податкового забезпечення. 

На державному рівні активними суб'єктами 
податкової політики є Президент, ВРУ та Уряд 
України. До суб'єктів державної податкової полі-
тики належать: платники податків, податкові та 
митні органи, органи влади. Об'єктами державної 
податкової політики слугують податки і податкова 
система [2]. Як правило, суб'єкти державної подат-
кової політики мають повноваження щодо встанов-
лення особливостей обчислення податкової бази, 
податкових ставок і складу пільг щодо тих пере-
ліків податків, які закріплені за кожним суб'єктом 
податковим законодавством. Співвідношення зна-
чущості податків, що входять до переліків держав-
них і місцевих податків, насамперед фіскальної 
значущості їхніх податкових баз, і визначає масш-
таб впливу кожного суб'єкта на державну подат-
кову політику загалом. Домінуючий вплив надає 
держава, яка, крім того, має повноваження і щодо 
встановлення самих переліків податків. Значно 
менший вплив чинять місцеві законодавчі органи, 
ще менший – представницькі органи місцевого 
самоврядування. 

У сучасній літературі виділені такі форми 
податкової політики: максимальних податків, еко-
номічного розвитку, розумних податків, адаптивна. 
Для політики максимальних податків характерне 
встановлення максимального числа податків, під-
вищення ставок, скорочення числа податкових 
пільг, що приводить до збільшення податкового 

навантаження на економіку. Ця політика викорис-
товується, як правило, у двох випадках. По-перше, 
вона популярна в період економічних криз або 
військових дій, коли необхідно суттєво підвищити 
мобілізацію фінансових ресурсів до державного 
бюджету, збільшити обсяг державних закупівель 
та інвестицій у певні сектори економіки військо-
вого призначення, зменшуючи соціальні витрати. 
Пріоритетом у цьому разі є фіскальні цілі, інші цілі 
другорядні. Подібна політика проводилася в Укра-
їні на початку 1990-х рр. [2]. По-друге, ця політика 
знаходить застосування і в мирний (некризовий) 
час [11]. Так буває у розвинених країнах, коли 
високий рівень податкового навантаження супро-
воджується високими соціальними витратами; при 
цьому пріоритетними є фіскальні та соціальні цілі. 

Політику економічного розвитку, яка характери-
зується зниженням податкового навантаження на 
економіку, часто називають політикою мінімальних 
податків. Під час реалізації цього виду податкової 
політики скорочення податкових доходів бюджету 
супроводжується зниженням державних інвести-
цій і, як наслідок, зменшенням соціальних витрат, 
що дає змогу зберегти активність бізнесу та обсяг 
виробництва реальному сектору економіки. Тим 
самим держава може запобігти настанню еконо-
мічної кризи. 

Політика економічного розвитку реалізується у 
двох видах: перший – регулюючий, спрямований 
на стимулювання економічного розвитку загалом; 
другий – фіскально-конкуруючий, спрямований на 
національний розвиток виробництва і «передис-
локацію юрисдикції органів управління зарубіжних 
економічних агентів» [12, с. 32]. Подібна модель 
податкової політики ефективно використовува-
лася в США в 1980-х рр. адміністрацією Р. Рейгана 
і тому отримала назву «рейганоміки». Пріоритет-
ними в цій політиці виступають економічні цілі. 

Політика розумних податків є компромісом між 
двома згаданими формами і характеризується 
досить збалансованим рівнем податкового наван-
таження, що дає змогу не придушувати розвиток 
економіки і при цьому підтримувати значущий 
обсяг соціальних витрат. Використання такої полі-
тики характерне в період стабільного економіч-
ного зростання. Пріоритетність цілей цієї політики 
розосереджена між фіскальними, економічними 
та соціальними цілями. Вона «характеризується 
досить збалансованим рівнем податкового наван-
таження, що дає змогу не придушувати розвиток 
економіки і при цьому підтримувати значущий 
обсяг соціальних витрат» [1, с. 76]. 

Адаптивна податкова політика справляє згла-
джуючий ефект у періоди економічних спадів і 
криз, Вона спрямована на підвищення економіч-
ної стабільності територій, робить позитивний 
вплив на соціальний складник. Зміна податкового 
навантаження розглядається залежно від сфор-
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мованих соціально-економічних умов, оскільки ця 
політика враховує зміни «збурюючих» факторів, а 
саме соціальних, економічних зовнішніх і внутріш-
ніх, політичних, а також швидко реагує і підлашто-
вується під них. Максимізація бюджетних доходів 
вважається цільовою функцією [11, с. 30]. 

Проведення конкретної державної податкової 
політики пов'язане з реалізацією фіскальної, соці-
альної та регулюючої функцій податків. Під час 
реалізації певної державної податкової політики 
виникає необхідність у диференціації оподатку-
вання, що зумовлено справедливістю оподатку-
вання. Виходячи з принципів оподаткування, сфор-
мульованих А. Смітом, справедливість податків 
спочатку полягає в їх рівності [12]. Однак податкові 
пільги мають негативні сторони, оскільки звіль-
нення від оподаткування одних платників податків, 
як правило, зумовлює переоподаткування інших. 

Звіжаючи на цілі, що визнані на цьому етапі 
соціально-економічного розвитку країни пріори-
тетними, використовують і конкретну форму подат-
кової політики. Реалізація державної податкової 
політики при цьому включає механізми маневру-
вання співвідношенням прямих і непрямих подат-
ків, використання різних методів оподаткування 
(прогресивних, регресивних, лінійних та ін.). Тобто 
застосування певних методів зумовлено конкрет-
ними цілями, які ставить перед собою держава, 
реалізуючи податкову політику. 

Слід зауважити, що фіскальні цілі завжди були 
основними. Інші цілі, хоча й значущі для держави, 
мають другорядний характер. Це пояснюється 
тим, що фіскальна функція вважається осно-
вною в оподаткуванні, всі інші функції вторинні. 
Зазначені другорядні цілі є основними у відповід-
ній політиці держави – соціальній, економічній, 
екологічній, зовнішній, для яких податкова полі-
тика – тільки один із методів їх реалізації, причому 
непрямих [13]. 

Об'єктивність диференціації цілей на основні 
та другорядні нерідко приводить до прояву двоїс-
того характеру податкової політики, коли пріори-
тетна реалізація будь-яких цілей відбувається на 
шкоду іншим. Так, пріоритетна реалізація еконо-
мічних цілей податкової політики за рахунок зна-
чного зниження податкового тягаря на економіку 
приводить до ущемлення фіскальних цілей. Лікві-
дація прогресивного оподаткування доходів насе-
лення сприяє реалізації економічних і фіскальних 
цілей на шкоду соціальним. Збільшення податко-
вих платежів екологічної спрямованості дає змогу 
реалізувати екологічні та фіскальні цілі, але при 
цьому знижує цінову конкурентоспроможність про-
дукції, тобто ущемляє економічні та міжнародні 
цілі. Таких прикладів суперечливості цілей безліч.

Залежно від цілей, що обрані пріоритетними, і 
відповідної форми використовують той чи інший 
метод податкової політики або їх сукупність. 

З арсеналу сучасної світової практики можна виді-
лити такі методи регулювання: співвідношення 
прямого і непрямого оподаткування; співвідно-
шення державних і місцевих податків; галузевого 
податкового навантаження, перенесення наван-
таження з одних категорій платників податків на 
інші; співвідношення пропорційних та прогресив-
них ставок податків і ступеня їх прогресії; масш-
табу і спрямованості надання податкових пільг, 
відрахувань, знижок і вилучень з податкової бази; 
складу податків, об'єктів оподаткування, податко-
вих ставок, способів обчислення податкової бази, 
порядку і термінів сплати податків [2]. 

Поставлена ціль може досягатися альтерна-
тивним або паралельним застосуванням певних 
методів з наданням їм відповідної спрямованості 
в бік підвищення або зменшення співвідношення, 
складу тощо. Для того, щоб зробити правильний 
вибір на користь того чи іншого методу, необхідно 
спочатку оцінити ефективність застосування кож-
ного методу і далі на основі порівняльного аналізу 
аргументовано зробити цей вибір. Під час оцінки 
ступеня досягнення отриманих результатів заяв-
леним цілям повинні аналізуватися не тільки діє-
вість самих методів, а й правильність цілей. Якщо 
поставлена помилкова ціль, що суперечить харак-
теру державної податкової політики та комплексу 
реалізованих заходів, це може привести до нега-
тивних результатів, незважаючи на високу ефек-
тивність використовуваного окремо взятого методу. 

Важливе значення під час формування подат-
кової політики надається концепції. Під концепцією 
(доктриною) державної податкової політики розу-
міється принципове рішення щодо архітектури 
побудови або реформування податкової системи 
країни. Стратегія державної податкової політики 
спрямована на реалізацію перспективних цілей 
і рішення довгострокових завдань, пов'язаних із 
побудовою або реформуванням податкової сис-
теми країни в руслі виробленої концепції. Така 
стратегія розробляється на тривалу перспективу і 
є втіленням концепції державної податкової полі-
тики [14]. Для підвищення обґрунтованості і мож-
ливості бути реалізованою ця стратегія повинна 
бути узгоджена й ув'язана з відповідною бюджет-
ною, економічною, соціальною, екологічною та 
міжнародною стратегіями країни. 

Стратегія державної податкової політики в 
Україні визначається Президентом України, Вер-
ховною Радою України (ВРУ) та Урядом. Тактика 
державної податкової політики спрямована на 
реалізацію поточних цілей і вирішення коротко-
строкових завдань, пов'язаних з управлінням 
податковою системою, трансформацією окремих 
її елементів в руслі виробленої стратегії. Так-
тика державної податкової політики визначається 
Урядом України, в тому числі профільними мініс-
терствами (Міністерством фінансів) і службами 
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(Державною податковою і Державною митною), 
представницькими органами і органами місцевого 
самоврядування. Оскільки податок – це насам-
перед державний дохід, то податкова політика 
тотожна політиці державних доходів, які генетично 
зав'язані на державних видатках. 

У теорії податкова політика та політика дер-
жавних витрат об'єднуються одним терміном – 
«фіскальна політика». За влучним зауваженням 
Й. Шумпетера, «ніщо так ясно не відображає 
характер суспільства і цивілізації, як фіскальна 
політика, що проводиться політичним сектором 
цього суспільства» [9, с. 31]. Під час її форму-
вання повинна враховуватися структура видатків 
бюджету, а саме напрями витрачання податків, що 
надійшли. Фіскальна функція, що проявляється у 
вилученні частини доходів платників податків та їх 
акумулюванні у державному бюджеті, є основною 
функцією податків, яка реалізується через меха-
нізми фіскальної політики, заходи уряду, спря-
мовані на вирішення макроекономічних завдань 
держави шляхом зміни рівня оподаткування та 
державних витрат.

Важливим видається акцентування уваги на 
двох видах фіскальної політики: стимулюючої та 
стримуючої [6]. Якщо стимулююча політика спря-
мовується на підтримання високих темпів еко-
номічного зростання, досягнення високого рівня 
зайнятості, забезпечення високого рівня життя 
громадян шляхом зменшення податків, збіль-
шення державних витрат, то стримуюча – прово-
диться з метою зниження рівня інфляції, скоро-
чення обсягів виробництва, коли уряд підвищує 
податки, зменшує державні витрати, тобто стри-
мує інвестиції. Регулюючий вплив податків на соці-
ально-економічний розвиток проявляється в авто-
матичній фіскальній політиці, яка виражається 
в автоматичній зміні податкових надходжень до 
бюджетів і витрат фінансових ресурсів у резуль-
таті зміни обсягу виробництва та доходів. У період 
фінансово-економічної кризи доходи підприємств 
і фізичних осіб значно скорочуються, що автома-
тично приводить до скорочення податкових пла-
тежів. При цьому держава змушена здійснювати 
додаткові виплати населенню соціального харак-
теру. Дані прирости доходів населення діють як 
стабілізатори або автоматичні регулятори, покли-
кані компенсувати зниження доходів і, отже, коли-
вання витрат населення. Дискреційна фіскальна 
політика, на відміну від автоматичної, передбачає 
прийняття спеціальних заходів у сфері оподатку-
вання для пом'якшення наслідків фінансово-еко-
номічної кризи. Такими заходами є додаткові дер-
жавні витрати у виробничий і соціальний сектори, 
а також внесення змін у податкову систему. Дис-
креційна фіскальна політика передбачає більш 
широке використання регулюючих можливостей 
податків. 

Слабким місцем державної податкової полі-
тики України є те, що на різних фазах просування 
рішення про реформування оподаткування у про-
цес включаються різні державні органи, в тому 
числі податкові органи, групи зацікавлених людей, 
наприклад лобісти. Тому прийняття державних 
рішень у сфері податкової політики являє собою 
процес, що часто виглядає як конкуренція пев-
них угруповань з різноспрямованими інтересами, 
які переслідують різні цілі, зокрема збільшення 
податкових доходів бюджету і зниження податко-
вого навантаження для окремих категорій платни-
ків податків, що зумовлюють їх зниження. Через 
цю обставину зміст спочатку сформульованого 
рішення у сфері реалізації основних напрямів 
державної податкової політики може затягува-
тися, тобто залежати від співвідношення сил між 
різними соціально-політичними угрупованнями. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, аналіз функціональних і регулюючих мож-
ливостей податків приводить до висновку про 
подвійність цілей податкової політики України: з 
одного боку, цілі зумовлені необхідністю форму-
вання фінансових ресурсів держави, що відпові-
дає сутнісним ознакам податку та зумовлює вирі-
шення завдань вдосконалення оподаткування; з 
іншого – цілі пов'язані з необхідністю вирішення 
тактичних завдань соціально-економічної полі-
тики, тобто безпосередньо не пов'язаних з опо-
даткуванням. Усунення подвійного характеру, 
тобто формування несуперечливої державної 
податкової політики, є вкрай складним або нездій-
сненним завданням. Це той довгостроковий орі-
єнтир, до якого має прагнути держава, розробля-
ючи концепцію податкової політики. 

Нинішня податкова політика неефективна, а її 
результатом є погіршення основних макроеконо-
мічних показників – це і зниження реального ВВП, і 
зростання безробіття та тіньової економіки. Подат-
кова система України є однією з найскладніших у 
світі, що підтверджують рейтинги Світового банку. 

Податкова політика в Україні в останні роки не 
тільки втратила динамізм якісного розвитку, а й 
виробляє ризики для макроекономічної стабіль-
ності. Також податкова політика не стимулює роз-
виток підприємництва в державі, зокрема малого 
та мікробізнесу. Для підвищення ефективності 
податкової політики України в контексті розвитку 
підприємництва необхідно спрощувати податкові 
правила ведення бізнесу, знижувати податкове 
навантаження на підприємництво, реалізовувати 
стимулюючу функцію податків та удосконалювати 
податкове законодавство. Це має здійснюватися, 
зокрема, через заміну чинного податку на прибуток 
податком на виведений капітал, зменшення подат-
кових пільг, зниження ставок ПДВ та ЄСВ тощо.

Крім суттєвих зрушень у податковій політиці, 
доцільно удосконалювати і бюджетну політику та 
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домагатися їх ефективної взаємодії. Завдяки коор-
динації принципів бюджетної та податкової політик 
отримаємо скорочення непродуктивних витрат 
бюджету на державні дотації окремим галузям, 
зміцнення дохідної бази бюджету за рахунок удо-
сконалення бюджетної і податкової систем, пере-
хід до оподаткування власності (предметів розкоші 
тощо). Також доцільно підвищити ефективність 
податкового нагляду (контролю) за повнотою і 
своєчасністю сплати податків, оптимізувати сис-
тему державного аудиту за ефективним і цільовим 
використанням бюджетних коштів, посилити моні-
торинг за станом державного боргу тощо. 

Головним пріоритетом під час формування 
податкової політики мають стати удосконалення 
податкового законодавства, зниження податко-
вого тиску, спрощення системи справляння подат-
ків, прозорість процедур адміністрування податків, 
а також створення стимулів для активного розви-
тку підприємництва.
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TAX POLICY AND FEATURES ITS FORMATION IN UKRAINE

Purpose and relevance of the theme. The Tax policy, as an integral part of economic policy, is the unified 
chain between other elements and is able to correct socio-economic problems, inflation processes, make an 
impact on the concentration of production, structural changes in Country's economy. It Is quite weighty to affect 
the activities and behavior of taxpayers, and its deliberation and effectiveness largely determines the further 
development of the State and entrepreneurship in particular.

The current tax policy Of Ukraine is inadequate economic conditions and the task of its development, does 
not reflect the specific period of the market economy and does not take into account the trends of the tax sys-
tem in economically developed countries. In this connection, the task remains to ensure the formation of such 
a taxation system that would facilitate the development of the national economy, the formation of full market 
entities with simultaneous gradual solution of the problem of reducing the deficit and achieving financial stabil-
ity with a further transition to economic growth.

Bringing the existing tax policy into compliance with society's social needs and prioritisation of development 
not only for the country's economic growth but also to ensure that the normal quality of the living standards is 
today Priority.

The Purpose of the study is to summarize the main approaches to the formation and implementation of tax 
practices in Ukraine, given its low efficiency and unfavorable for doing business.

Research Methods. The Methodological basis for research is fundamental provisions of economic science 
on the problems of formation of tax policy. In the process of research the traditional methods of analysis and 
synthesis were applied, namely the method of comparisons, qualitative and quantitative analysis, generaliza-
tion. In Particular, the Monographic method is applied (in the definition of problematic theoretical-methodolog-
ical and practical aspects of the tax relations); Empirical method (at the detection of tendencies of tax policy 
formation); Method of induction (when justifying conclusions about the economic and social consequences of 
the existing tax policy).Характеристика отриманих результатів.

Characteristics of the obtained results. The Content of the state tax policy is caused by socio-economic 
development of society, the State of economics and social sphere. 

For proposals for the administration of the state agency of Civil Engineering, the Sutnist a genesis of Uprav-
linskoï thought, and its security instruments, was found out by the genesis of the other people in the center. 

The study of the content of tax policy has allowed to distinguish the following main approaches to its inter-
pretation as fiscal, functional, strategic and economic.

The Conducted analysis allows to assert the ambitiousness of Ukraine's tax policy purposes, its low effi-
ciency and necessity of harmonization with budgetary policy. The Tax policy in Ukraine in recent years has not 
only lost the dynamism of qualitative development but also produces risks for macroeconomic stability.

The Main priority in shaping tax policy should be to improve tax legislation, reduce tax pressure, simplify 
tax system, prozorìzt tax administration procedures, and create incentives For the active development of 
entrepreneurship.

Practical value of the article. The Obtained results of the study allowed to form recommendations that will 
improve the effectiveness of tax policies. The Main priorities in the formation and implementation of tax policy 
should be improvement of tax legislation, reduction of tax pressure, simplification of tax system, transparency 
of tax administration procedures, strengthening of Supervision (control) of unfair payers, as well as incentives 
for active business development.


