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Постановка проблеми. Кожна країна прагне врегулювати економіку з 

метою захисту її від циклічних криз та забезпечення стійкого економічного 
зростання. Щоб покращити становище в економіці необхідна наявність інвес-
тиційного інтересу та, звичайно, коштів, що забезпечили б перехід господарст-
ва країни із занепаду до стабільного і розвиненого існування. 

Зважаючи на сьогоднішнє становище економіки України дуже актуаль-
ним і невирішеним є питання ефективного формування податкової системи. 
До проблеми оподаткування необхідно підійти комплексно, з урахуванням як 
критично засвоєного зарубіжного досвіду, так і вітчизняних особливостей та 
чітко визначених перспектив і напрямків розвитку. Відсутність бачення перс-
пектив, невизначеність пріоритетів, цілей і механізмів їх реалізації, за відсут-
ності розвинених інститутів демократичної, правової держави і громадянсько-
го суспільства, тобто шлях спонтанного розвитку, унеможливлює побудову в 
країні соціально-орієнтованої економіки. Податкове  регулювання є одним з 
ключових інструментів забезпечення впливу держави на економічні процеси в 
країні. Від обґрунтованості податкової політики, раціональності формування 
податкового механізму, його спрямованості на стимулювання підприємниць-
кої активності та формування сприятливого інвестиційного клімату значною 
мірою залежать темпи економічного росту економіки в цілому та окремих її 
галузей. 

Податкове регулювання здійснюється у всіх країнах з ринковою еконо-
мікою. Це необхідна умова зміцнення та розвитку їх податкових систем, яка 
відбувається постійно шляхом подолання суперечностей між державою та 
платниками податків – фізичними та юридичними особами. Кінцеві цілі дер-
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жави і господарюючих суб’єктів (підприємств) збігаються. Це зростання еко-
номіки, підвищення її ефективності для досягнення кращої якості життя людей 
і підвищення їх добробуту. Однак акумуляція коштів для досягнення цієї мети 
на різних рівнях виявляє не збіг, а часом і діаметрально різну спрямованість 
інтересів суб’єктів податкових відносин. З одного боку, держава прагне до 
збільшення коштів для здійснення своїх функцій, з іншого боку, податкове 
навантаження на господарюючих суб’єктів не може стати настільки високим, 
щоб спричинити зниження їх економічного зростання. У цих умовах при вдос-
коналенні податкової системи стає можливою активізація податкового регу-
лювання у різних його проявах із застосуванням сучасних методів державного 
податкового менеджменту.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню теорії податків і 
податкового регулювання присвятили свої дослідження такі науковці, як А. Б. 
Бризгалін, А. Вагнер, О. Д. Василик, В. П. Вишневський, Т. І. Єфименко, Р. П. 
Жарко, Ю. Б. Іванов, Дж. М. Кейнс, А. І. Крисоватий, А. Лаффер, Л. П. Павло-
ва, Д. Рікардо, А. Сміт, В. М. Федосов, І. В. Фокіна, С. І. Юрій та інші. Однак 
багатогранність і складність поняття податкового регулювання для забезпе-
чення фінансової стійкості держави і, отже, економічної безпеки держави яв-
ляє собою достатню базу для подальшого дослідження.  

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення сутності подат-
кового регулювання, а також дослідження основних його елементів. Основни-
ми завданнями даного дослідження є аналіз основних проблем оподаткування, 
розробка напрямів удосконалення оподаткування в умовах євроінтеграції 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно законодавства пода-
тки – це встановлені вищим органом законодавчої влади обов’язкові платежі 
до бюджетів та державних цільових фондів, які сплачують юридичні та фізич-
ні особи в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством. Подат-
ки встановлюються тільки державою і є її атрибутом. Податки є одним з най-
давніших фінансових інструментів будь-якої економічної системи світу, час-
тиною існування людини й мають філософський зміст. Ще перші філософи 
Стародавньої Греції (Ксенофонт, Аристотель) характеризували податки як 
суспільно необхідне та корисне явище [5].  

Таким чином, сутність податків в практичному значенні зводилася до 
стягування коштів з суб’єктів господарювання і громадян до державної скарб-
ниці з метою їх подальшого розподілу на потреби держави. Але якщо спочатку 
податки мали суто фіскальний характер, тобто були основним джерелом фор-
мування фінансових ресурсів держави, то згодом, з тих пір як держава виріши-
ла брати активну участь в організації господарської діяльності країни, поняття 
суто фіскальної функції податків значно розширилося і набуло регулюючої 
властивості.  

У сучасних умовах регулюючий вплив податків (регулююча функція 
податків) в суспільстві і економіці має багатогранний характер. Податкове 
регулювання є одним з елементів податкового механізму [8]. Суть його поля-
гає в тому, що будь-яке втручання в хід відтворювальних процесів має бути 
економічно доцільним і обґрунтованим.  

Податкове регулювання відіграє важливу роль у державному регулю-
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вання економіки. Це вплив держави на хід економічних процесів шляхом їх 
коригування відповідно до поставлених цілей соціально-економічного розвит-
ку в інтересах суспільства [1]. Система державного регулювання забезпечує, з 
одного боку, розробку правил, дотримання яких є обов’язковим для всіх 
суб’єктів господарської діяльності, а з іншого – відповідальність цих суб’єктів 
за дотримання встановлених правил.  

Визнання необхідності державного регулювання економіки прийшло у 
світову науку і практику після кризи 1929–1933 рр. До цього широко викорис-
товувалася теорія економічного лібералізму, що проповідувала невтручання 
держави в господарську діяльність підприємців та функціонування ринку. 
Наслідки кризи змусили державу взяти під свій контроль спочатку ринок ро-
бочої сили з метою обмеження рамок безробіття, а потім інвестиції – з метою 
підйому і структурної перебудови виробництва, технічного прогресу, екології 
та інших сторін суспільного життя. 

Основоположником науки державного регулювання економіки є Дж. 
Кейнс. У своїй теорії зайнятості, відсотка і грошей він доводив, що ринок сам 
по собі не здатний забезпечити повне і ефективне використання всіх факторів 
виробництва і потребує допомоги держави. Держава повинна створити такі 
умови виробництва, які сприяють збільшенню капітальних вкладень, розши-
ренню бізнесу при збереженні повної свободи підприємців у прийнятті госпо-
дарських рішень і відповідальності за їх наслідки. Стимулювання виробничого 
споживання капіталу, на його думку, спричинить розширення попиту на засо-
би виробництва і робочу силу. 

У світовій економіці в 30-х роках розроблялися конкретні методи дер-
жавного регулювання економіки за допомогою переважно фінансово-
бюджетної і грошово-кредитної політики. Авторами основних концепцій у цій 
сфері вважаються Р. Фріш (Норвегія), У. Беверідж (Англія), Я. Тінберген (Ні-
дерланди), У. К. Мітчелл (США) і деякі інші вчені [5]. 

Слід зауважити, що податкове регулювання є дуже складною системою, 
яка ефективна лише тоді, коли в основу покладені ефективні принципи подат-
кових відносин. 

Загалом під податковим регулюванням розуміють цілеспрямований 
вплив держави на учасників економічних відносин шляхом використання за-
собів та інструментів податкової політики. Проте у вітчизняній і зарубіжній 
літературі зустрічаються іноді діаметрально протилежні визначення за якими 
можна зробити декілька висновків. По-перше, податкове регулювання – це 
процес, на відміну від регулюючої функції податків, яка являє собою явище. 
По-друге, податкове регулювання передбачає свідоме використання податків 
(регулювальна функція податків діє об’єктивно, незалежно від волі суб’єктів 
оподаткування). По-третє, податкове регулювання як процес реалізації регу-
люючої функції потребує певних дій з боку органів, перш за все, законодавчої 
влади. Усвідомлення можливості впливу податків на ті чи інші соціально-
економічні процеси ще не є достатнім. Для того, щоб досягти бажаних резуль-
татів у сфері соціально-економічного розвитку, необхідними уявляються акти-
вні дії, які обумовлюють процес податкового регулювання. По-четверте, пода-
ткове регулювання є цілеспрямованим процесом, сфокусованим на вирішення 
конкретних завдань та досягнення конкретних цілей. 
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Отже, узагальнюючи різні наукові підходи, можна стверджувати, що 
податкове регулювання – це система заходів цілеспрямованого економічного і 
законодавчого впливу держави на учасників економічних відносин за допомо-
гою інструментів податкової політики з метою досягнення бажаних соціально-
економічних результатів. 

Основні завдання податкового регулювання: формування централізова-
них бюджетних та позабюджетних фондів шляхом мобілізації податкових над-
ходжень; складання програм (короткострокових і довгострокових) надходжен-
ня податків; розробка принципів формування та обліку бази оподаткування; 
правильне визначення бази оподаткування – ключовий момент механізму об-
числення податків; здійснення контролю над податковими надходженнями 
фізичних та юридичних осіб, залучення до відповідальності платників подат-
ків, які ухиляються від сплати податків. 

Результативність податкового регулювання з позиції верхнього рівня 
держави можна оцінювати за ступенем досягнення поставлених ним завдань, 
використовуючи такі критерії, як: зростання економіки та обсягів доходів бю-
джету, поліпшення фінансових результатів діяльності підприємств; динаміка 
інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання; вирівнювання рівня розви-
тку регіонів, поліпшення добробуту громадян. 

В основу системи податкового регулювання лягли методи і способи по-
даткового регулювання. До методів податкового регулювання можна віднести 
такі методи, які успішно використовуються у всіх країнах: відстрочення пода-
ткового платежу, інвестиційний податковий кредит, податкові канікули, пода-
ткова амністія, податкові відрахування, вибір і встановлення податкових ста-
вок, міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування [5].  

В економічні літературі виділяють, як правило, два види податкового 
регулювання: на макрорівні і мікрорівні.  

До найважливіших завдань, розв’язуваних за допомогою податкового 
регулювання на макрорівні, відносять такі: регулювання попиту та пропозиції; 
формування раціонального співвідношення між накопиченням і споживанням; 
вплив на темпи інфляційних процесів; формування раціональної галузевої 
структури; стимулювання інвестиційних процесів; підтримка інноваційної 
діяльності; насичення ринку соціально значущими товарами та послугами; - 
прискорений розвиток депресивних регіонів. 

Основні підходи до регулювання оподаткування в Україні на макрорівні 
закріплені за податковим законодавством, яке включає в себе Податковий ко-
декс Україні, інші законодавчі та нормативні акти у сфері оподаткування. 

Податкове регулювання на мікрорівні має особливу спрямованість і ви-
ступає як спеціальний елемент функції фінансового менеджменту підприємст-
ва, який необхідно враховувати при організації фінансів підприємства. Реалі-
зація податкового регулювання на мікрорівні проявляється через зміну подат-
кового навантаження на конкретних платників, що відповідають встановленим 
критеріям: 

- забезпечення зацікавленості в розвитку підприємницької ініціативи на-
селення; 

- збільшення обсягів діяльності й розвиток конкурентного середовища;  
- стимулювання раціонального використання ресурсів; 
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- забезпечення економічної зацікавленості підприємств в інноваційному 
розвитку; 

- стримування зростання обсягів виробництва товарів, у збільшенні 
споживання яких держава не зацікавлена, тощо. 

Таким чином, широке використання заходів податкового регулювання 
може призводити до викривлення дії ринкових механізмів, створення нерівних 
умов конкуренції та невиправданих переваг для окремих платників. Тому вони 
повинні бути рівними по відношенню до всіх суб’єктів господарювання. Отже, 
дослідження сучасного стану податкової системи свідчить, що на сьогодні 
залишаються відкритими питання переорієнтації чинної податкової системи на 
стимулювання процесів соціально-економічного розвитку країни, вирішення 
яких може стати кроком до підвищення конкурентоспроможності держави та 
сприяти розвитку економіки України. 

Висновки. Податкове регулювання є складною дією податкової політи-
ки держави, оскільки його мета – не тільки дотримання інтересів держави в 
бюджетно-податковій сфері діяльності, тобто забезпечення покриття держав-
них витрат доходами бюджету, а й інтересів платника податків, а також забез-
печення необхідних умов для зростання добробуту всієї країни в цілому. В 
процесі зміни економічної ситуації в країні зміст регулювання податкової сис-
теми постійно модифікується. Особливо значення податкове регулювання 
набуває в умовах ринкової системи як один із основних методів непрямого 
регулювання економіки. 
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