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У статті проаналізовано основні поняття теорії оподаткування. Доведено важливість 
наукових обґрунтувань основних економічних категорій як рушія розвитку, у контексті чого 
досліджено сутність податків, податкової системи, податкової політики, доктрини оподатку-
вання з акцентом на управлінський і системний підходи. Зазначено, що сам по собі податок 
не має достатнього функціонального навантаження, а його значимість посилюється у видовій 
різноманітності, що відображається в податковій системі. Правову визначеність і процедуру 
стягнення податків забезпечує податкова політика. Розкрито значимість доктрини оподатку-
вання, яка трактується як сукупність поглядів щодо витоків формування податку, його дже-
рел та еволюційного розвитку. Враховуючи динамічність сучасного соціально-економічного 
розвитку вказано на необхідність визначення нових підходів до організації системи податків 
у світлі нових викликів та їх дослідження.  
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Постановка проблеми. В сучасних 
умовах в Україні відбувається складний 
процес реформування організації і функціо-
нування податкової системи, її оптимізації і 
пристосування до соціально-економічних 
умов, з метою виконання завдань держави у 
сфері фіскальної політики. Для здійснення 
системних перетворень, що відбуваються в 
Україні, стає вкрай необхідним вивчення не 
тільки досвіду інших, більш розвинутих, 
країн, але й власних, українських, вчень, 

думок, ідей, теорій, якими досить багата ук-
раїнська економічна думка. 

Тому, на шляху перетворень на кра-
ще, слід враховувати, передусім, власний 
досвід, теоретико-методологічні основи, які 
здобуті та здобуваються українськими нау-
ковцями та державними діячами. Історія 
українського народу, його господарювання 
та оподаткування на рідних землях, нарахо-
вує багато століть, однак історія української 
державності не є значною. Це обумовлює 
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необхідність більш глибшого вивчення роз-
витку оподаткування на українських землях 
для розуміння більш якісного та інтенсивно-
го розвитку сучасної України. 

Актуальність даного дослідження до-
водить необхідність узагальнення функціо-
нальної сутності економічної категорії «по-
даток» з акцентом на управлінський та сис-
темний підходи, що його розкривають такі 
економічні категорії як «податкова систе-
ма», «податкова політика» і «доктрина опо-
даткування».  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Результати проведеного дослідження 
базуються на напрацюваннях українських і 
зарубіжних вчених, які розкривають сут-
ність оподаткування та еволюцію його 
сприйняття. Це як провідні вітчизняні 
(Т. Єфименко [1–3], М. Кармаліта [4],  
Олейнікова [5], А. Соколовська [3, 6], 
В. Стрельцов [7], В. Федосов [8]) та зару-
біжні (Дж. Алм [9], Ч. Баллард [10],                       
Л. Картоу [11], А. Оглей [12]) науковці, так і 
нові ідеологи податкового вчення в Україні 
(Ю. Турянський [13], О. Фрадинський [14] 
та інші). 

Формулювання мети статті. Метою 
статті є наукове обґрунтування функціо-
нальної сутності базових понять теорії опо-
даткування в українській фінансово-
економічній науці.  

Цілями публікації з огляду на постав-
лену мету будуть наступні: 

– здійснити науковий огляд основних 
підходів учених до трактування основних 
категорій теорії оподаткування; 

– уточнити гомологічність та гармоні-
зацію економічних категорій «податок», 
«податкова система» і «податкова політика» 
та «доктрина оподаткування», дати їх теоре-
тико-методологічне обґрунтування; 

– розкрити актуальні напрями подаль-
ших досліджень у галузі теорії оподатку-
вання з розумінням імовірних трансформа-
цій їх функціональної значимості. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Найбільш цінним досвідом в 
оподаткуванні, який можна застосувати і в 
теперішній час, постає досвід економічних 
реформ, включаючи реформи оподатку-
вання в різні часи розвитку України. 

Враховуючи особливий вклад україн-

ських вчених у теоретико-методологічні за-
сади оподаткування, його системний виклад 
та практичне застосування ідей та принци-
пів, слід розглядати цю сукупність напра-
цювань як «доктрину оподаткування». 

Визначення поняття доктрини, як та-
кої, є різним, в залежності від інтерпретації 
наукового підходу до такого визначення, але 
її основою є переклад з латинської мови 
(лат. doctrina – учення, doctor – учитель  
[15].  

Філософська енциклопедія за автор-
ством В. Кемерова визначає доктрину як ав-
торитетне вчення; сукупність принципів; 
систему теоретичних положень про будь-які 
межі явищ; систему бачень будь-якого вче-
ного чи мислителя [16]. Тлумачний словник 
російської мови Д.Ушакова визначає термін 
«доктрина» як вчення, наукове, філософське 
або політичне твердження, положення [17]. 
В Новому тлумачно-словотворчому словни-
ку російської мови Т.Єфремової доктрина – 
це сукупність офіційно прийнятих бачень на 
будь-яку проблему та характер засобів її ви-
рішення [18].  

У своєму дослідженні Г. Анісімова ро-
бить висновок, що доктрина є категорією, 
якою оперують суспільствознавчі науки; 
при її розгляді й намаганні навести наукове 
визначення використовують такі поняття, як 
учення, основні ідеї, задум, теорія, наука, 
система поглядів, а іноді вона розглядається 
і як синонім терміну «концепція» (отже, на-
ведені вище категорії у багатьох випадках 
сприймаються як тотожні) [19]. Однак, ні 
ідеї, ні теорії, ні концепції не визнавалися 
джерелами права, тоді як за доктриною та-
кий статус закріпився як у національних, так 
і в міжнародних правових системах [4, с.18]. 
Таким чином, вирізняється дуже важлива 
ознака доктрини як регламентованого пра-
вового принципу.  

В. Стрельцов у результаті вивчення 
поняття «доктрина» приходить до висновку, 
що її можна розглядати як: результат науко-
вого пізнання, певну частина науки; рамки 
впровадження державної внутрішньої і зов-
нішньої політики; догматичне уявлення, зав-
дяки якому забезпечуються захист або до-
тримання застарілої та відірваної від життя 
ідеології, схоластичних поглядів, які слугу-
ють знаряддям підтримки існуючого полі-
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тичного режиму [7, с.38]. 
Із цих визначень, з одного боку, бачи-

мо основні сфери його використання. З ін-
шого боку, виявляється доволі розгорнуте 
трактування доктрини, що супроводжується 
плутаниною його вживання різними науков-
цями. 

Але, не зважаючи на важливість ви-
вчення, осмислення та систематизації сус-
пільно-економічних процесів, розвитку тео-

ретико-методологічних засад, ідей та погля-
дів вчених в частині оподаткування, еконо-
мічна категорія «доктрина оподаткування» 
залишається й досі не визначеним. Через, те 
на основі аналізу теоретичних підходів ук-
раїнських вчених до визначення поняття 
«доктрина» запропоновано розглянути заса-
ди поняття «доктрина оподаткування» 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Теоретичні засади до розгляду поняття «доктрина оподаткування» 

Джерело: авторська розробка 
 
Для узагальнення розгляду поняття 

«доктрина оподаткування» нами виділено: 
1) методологічний підхід: доктрина ок-

ремих наукових шкіл течій, науковців, полі-
тичних діячів; 

2) прикладний підхід: суб’єкт – держави 
(національна, політична – лібералізму, кон-
серватизму і т.д.), регіону, суспільства (соці-
альна), церкви (релігійна – християнська, іс-
ламська і т.д.); сфера – військова, правова 
(цивілістична, конституційна, судова), зов-
нішньоекономічна, екологічна, культурна 
(мультикультуралізму), освіти, спорту, еко-
номіки і фінансів (бюджетна, податкова); 
сфера економіки – промисловості, сільського 
господарства, послуг і т.д.; виробництва, 
споживання; ціль – безпеки (продовольча, 
гуманітарна, демографічна, інформаційна, 
енергетична і т.д.), інтеграції, технологічнос-
ті і т.д.; процес – управління (державного), 
регулювання (економіки, ринку, ринкових 
перетворень), стабілізації, розвитку і т.д. 

Виходячи з важливості впровадження 
такої економічної категорії як «доктрина 

оподаткування» з метою подальшого роз-
витку вивчення, осмислення та системати-
зації теоретико-методологічних вчень, ідей, 
поглядів та основоположних принципів вче-
них про оподаткування, в їх сукупності, що 
стоять в основі розвитку теорії оподатку-
вання, слід погодитись з наступним тверд-
женням про необхідність визначення цієї 
економічної категорії. 

«Доктриною оподаткування» слід вва-
жати сукупність вчень, теорій, поглядів, 
ідей, думок та основоположних принципів у 
фінансово-економічній думці, на основі 
яких розвивається теорія оподаткування з 
одного боку, а з іншого – служить джерелом 
наукового пізнання, зокрема історичного 
аспекту фінансово-економічної науки. 

Вважаємо за необхідне доказову базу 
даного твердження формувати виходячи з 
того, що в економіко-історичному аспекті – 
розвиток доктрини оподаткування в україн-
ській фінансово-економічній думці розгля-
дається як еволюційний процес в контексті 
теорії оподаткування. 
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Фундаментальними термінами, які ви-
користовуються в теорії оподаткування, є 
«податок», «податкова система» та «подат-
кова політика». Теоретико-методологічне 
обґрунтування сутності економічних кате-
горій «податок», «податкова система» і «по-
даткова політика» залишається актуальним 
напрямом наукових досліджень як вітчизня-
них, так і зарубіжних учених. З одного боку, 
їх теоретична сутність розкрита з найрізно-
манітніших точок зору, зокрема з управлін-
ської і системної, що є провідними фокуса-
ми наукових пошуків. З іншого – динаміч-
ність економічного розвитку, яка супровод-
жується принциповими трансформаціями 
різних типів взаємовідносин  та організації 
людського життя, вимагає нового смислово-
го навантаження в теорії оподаткування. У 
зв’язку з цим, вивчення сутності економіч-
них категорій «податок», «податкова систе-
ма» і «податкова політика» як основних по-
нять, які взаємодоповнюються в практично-
му сенсі, з урахуванням нових викликів еко-
номічного розвитку, входить у коло акту-
альних напрямів сучасних наукових дослід-
жень у галузі фінансів, державного регулю-
вання економіки і економічної теорії. 

Розглянемо далі дискурс, щодо еконо-
мічних категорій «податок», «податкова  
система» і «податкова політика». В основу 
перших наукових уявлень про податок було 
покладено початкові податкові форми взає-
мовідносин держави, в особі верховної вла-
ди, та громадян, які базувались на практич-
ному досвіді оподаткування  того часу [13; 
14, с.17]. Ще Адам Сміт наприкінці XVIII 
століття писав, що податок – це тягар, що 
накладається державою у формі закону, 
який передбачає його розмір і порядок спла-
ти [20, с.587]. 

Інституціоналізація ринкових відносин 
і формування нових підходів державного 
регулювання економіки посилили регулюю-
чу функцію податків. Податки почали роз-
глядатись як одна із форм економічних від-
носин з розподілу та перерозподілу націо-
нального доходу відповідно до потреб фі-
нансування державних витрат; фактично во-
ни стали економічним фундаментом функ-
ціонування держави та найважливішою   
формою регулювання ринкових відносин [8, 
с.48].  

У вітчизняній науковій літературі дис-
кутується питання щодо дефініції податків, 
акцентуючи увагу на їх основних властивос-
тях. Так, Ю. Оніщик підкреслює правову 
основу податків зазначаючи, що податки і 
збори є платежами публічно-правового ха-
рактеру, формою відчуження приватної  
власності на користь держави, що потребує 
їх чіткої правової регламентації [21, c.33]. 
Поширеним є акцент на примусову основу 
оподаткування. Зокрема, у працях Г. Бех та 
Н. Кучерявенко податок розглядається як 
форма примусового відчуження результатів 
діяльності суб’єктів, що реалізують свій по-
датковий обов’язок у державну чи кому-
нальну власність, який вноситься в бюджет 
відповідного рівня на підставі закону та ви-
ступає як обов’язковий, нецільовий, безу-
мовний, безоплатний та безповоротний пла-
тіж [22, с.12]. У дослідженнях П. Мельника 
податок визначається як: законодавчо    
оформлена, примусова форма отримання 
державою частки вартості ВВП, фінансовий 
гарант виконання державою її суспільних 
функцій, інструмент регулювання економіч-
ного розвитку [23, c.57].  

Поруч з акцентом на примусову при-
роду податку, в дослідженні З. Берези роз-
глядається один з важливих аспектів для ви-
значеної теми, податок подано як суспільно-
соціальну категорію: стягнення податків 
пов’язане із соціальним статусом (рівнем 
добробуту) конкретних платників податку; 
через сплату податків реальні доходи пони-
жуються, але у разі отримання від держави 
суспільних благ та трансфертних платежів 
реальний добробут покращується [24, с.79]. 

Таким чином, у сутнісному трактуван-
ні податку є доволі різні визначення. У зву-
женому аспекті податок зазвичай розгляда-
ється як примус. Водночас, у розвинених 
суспільствах відбувається важливий перехід 
від розгляду податків як форми стягнення 
ресурсів до їх розуміння як системи відно-
син. Але, в аспекті, що розглядається, акту-
альним є визначення податку в управлінсь-
кому контексті. У першу чергу, це 
обов’язкові платежі, які держава використо-
вує з метою їх подальшого перерозподілу. 
Це надає змогу надати власне визначення 
економічної категорії «податок», згідно яко-
го останній – це інструмент держави для ре-
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гулювання соціально-економічних відносин, 
використання якого закріплене законодавчо 
та дозволяє державі утверджувати право 
стягнення і перерозподілу фінансових ре-
сурсів згідно поточних потреб.  

Авторське визначення податку демонс-
трує як проявляється гнучкість податкового 
інструментарію зі спроможністю постійної 
переорієнтації цільового використання за-
лежно від нових умов, як популяризується 
сприйняття податків як громадянського 
обов’язку та способу підвищення загального 
рівня добробуту. Визначення 1 також надає 
змогу дати сучасні трактовки економічним 
категоріям «податкова система» і «податко-
ва політика», які розкривають особливості 
організованої мобілізації ресурсів з допомо-
гою податків та подальшого їх перерозподі-
лу.  

Якщо податкова система являє собою 
сукупність встановлених у країні податків, 
зборів і платежів, які взаємно пов’язані між 
собою та органічно доповнюють один одно-
го, але мають різну цілеспрямованість [25, 
с.116], то податкова політика є діяльністю 
державних органів влади, що спрямована на 
встановлення, регламентування, справляння 
податків шляхом розподілу і перерозподілу 
ВВП, з метою формування централізованих 
фондів і виконання функцій, покладених на 
державу [26, с.287].  

Науковий дискурс щодо податкової сис-
теми стосується визначення її сутності та 
принципів організації.  

Щодо цього сучасні вітчизняні еконо-
місти дискутують, розглядаючи податкову 
систему таким чином: 

– як сукупність встановлених у країні
податків, зборів і платежів, які взаємно 
пов’язані між собою та органічно доповню-
ють один одного, але мають різну цілеспря-
мованість [25, с.116];  

– як вимірник конкретних умов країни
– рівня розвитку економіки, соціальної сфе-
ри, зовнішньої і внутрішньої політики, тра-
дицій народу, географічного положення то-
що [27, с.42];

– як фактор розвитку економіки, фор-
мування повноцінних суб’єктів ринкової 
економіки з одночасним поступовим 
розв’язанням проблеми скорочення дефіци-
ту бюджету й досягнення фінансової стабі-

лізації з поступовим переходом до еконо-
мічного зростання [28, с.307]. Таким чином, 
у прикладному сенсі податкова система ві-
дображає набір податків, зборів, платежів, 
порядок сплати яких є законодавчо встанов-
леним. Виходячи з цього визначення, ретро-
спективний огляд становлення податкової 
системи в Україні включає: 

– визначення переліку податків, зборів
і платежів, які сплачувались певними 
суб’єктами у визначених обсягах до різних 
рівнів бюджетів (інститутів); 

– визначення механізмів стягнення по-
датків, зборів і платежів; 

– вивчення законодавчої основи вста-
новлення і стягнення податків, зборів і пла-
тежів. 

Як стверджують Р. Тульчинський та 
М. Змієнко, податкова система має відобра-
жати конкретні умови країни: рівень роз-
витку економіки, соціальної сфери, зовніш-
ньої і внутрішньої політики, традицій наро-
ду, географічне положення і безліч інших 
чинників. У зв’язку з цим склад податкової 
системи, структурні співвідношення окре-
мих податків, порядок їх обчислення, форми 
розрахунків, організація податкової служби 
можуть значно відрізнятися в різних країнах 
[27, с.42]. Схожий підхід у О. Ревенко з його 
обґрунтуванням того, що не існує податко-
вої системи, котра б задовольняла усіх плат-
ників податків і державу в цілому одночас-
но. Суб’єктивний фактор є дуже важливим, 
тому при побудові податкової системи і змі-
ні положень податкової політики вкрай не-
обхідно враховувати ментальність та психо-
логічні аспекти реакції суспільства на впро-
ваджувані зміни [29, с.73].  

Дискусійним також є деякі аспекти ор-
ганізації податкової системи. Н. Вахновська 
відмічає, що податкова система має сприяти 
розвитку економіки, формуванню повноцін-
них суб’єктів ринкової економіки з одно-
часним поступовим розв’язанням проблеми 
скорочення дефіциту бюджету й досягнення 
фінансової стабілізації з поступовим пере-
ходом до економічного зростання [28, с.307]. 
За результатами свого дослідження М. 
Штань робить висновки, що Україна по-
требує нової стратегії реформи податкової 
системи. Ефективна податкова система має 
забезпечувати узгодження інтересів держави, 
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суб’єктів господарювання та регіонів з 
урахуванням існуючого співвідношення у 
рівнях їх розвитку і реальних можливостей, 
а також створити такі умови ведення під-
приємницької діяльності, які покликані 
сприяти більш повному використанню ре-
зервів забезпечення стійкого економічного 
зростання в Україні [30]. Тобто, простежу-
ється апелювання до неефективної організа-
ції податкової системи в Україні, яка орієн-
тована на нівелювання бюджетного дефіци-
ту і скорочення державного боргу, нато-
мість, постійно бракує прогресивного підхо-
ду до мобілізації фінансових ресурсів з на-
ступним їх перерозподілом в інноваційні 
сфери. Слід особливо підкреслити, що пере-
розподіл ресурсів наразі орієнтований на 
задоволення базових соціальних потреб сус-
пільства, а не спрямовується на підтримку 
конкурентоспроможного бізнес-середовища 
та розвиток стратегічних видів економічної 
діяльності.  

З огляду на затребувану функціональ-
ність податкової системи в Україні, доціль-
но розглядати її у фокусі не стільки певної 
сукупності податків, але й принципів їх 
справляння. Таким чином можемо надати 
власне визначення економічної категорії 
«податкова система», під якою пропонуємо 
розуміти  цілісний та обґрунтований підбір 
податків, зборів,  обов'язкових платежів в 
установленому законом порядку механізму 
їх нарахування і стягнення, що в кінцевому 
результаті повинно забезпечувати мобіліза-
цію фінансових ресурсів на соціально-
господарські потреби. 

А так, як податкова система розгляда-
ється у нерозривному зв’язку з податковою 
політикою, та у цьому контексті фахівці 
справедливо зазначають, що податкова сис-
тема є засобом реалізації податкової політи-
ки. Тому розкриття теоретико-прикладних 
аспектів реалізації податкової політики за-
лишається актуальним напрямом сучасних 
досліджень у теорії податків, що часто зу-
мовлено «конфліктною» основою регульо-
ваного впливу на процес оподаткування. Як 
зазначає О. Ревенко, при формулюванні ос-
новних положень податкової політики ви-
никає проблема вирішення конфлікту інте-
ресів (наприклад, між державою і платником 
податків), оскільки найчастіше поліпшення 

положення однієї групи відносин відбува-
ється за рахунок погіршення іншої. Дійсне 
поліпшення умов існування можливе лише 
тоді, коли певні заходи (зміни, реформи)  
підвищують добробут усіх, або коли добро-
бут одних поліпшується, а інших не погір-
шується [29, с. 73]. Цілком очевидним є те, 
що завдання податкової політики полягає в 
забезпеченні необхідних обсягів надход-
жень до бюджетів усіх рівнів для виконан-
ня функцій держави, одночасно спонукаючи 
економічних агентів орієнтувати бізнес-
діяльність у напрямах, котрі є пріоритетни-
ми для сильної, конкурентоспроможної 
держави [31, с. 9; 1]. 

В контексті статті, розуміння податко-
вої політики слід посилювати в значенні  
суспільної довіри, формування громадян-
ського обов’язку сплати податків. Виходячи 
з цього, можемо надати власне визначення 
економічної категорії «податкова політика», 
під якою пропонуємо розуміти систему за-
ходів органів влади у різнорівневій взаємо-
дії з приводу використання податкового ін-
струментарію для мобілізації фінансових 
ресурсів й формування бюджетних фондів, 
що надалі дозволить здійснювати обґрунто-
ваний перерозподіл коштів з метою задово-
лення необхідних суспільних потреб. 

У даному контексті потрібно звернути 
увагу на взаємоузгодженість податкової по-
літики і бюджетної політики, які є дуже вза-
ємозалежні сфери державного впливу. По-
даткова політика держави є невід’ємною 
складовою фіскальної політики, охоплюючи 
два аспекти: формування державного бюд-
жету і власне стягнення податків згідно зі 
всіма елементами податкової системи [32]. 
Водночас слід погодитися з О. Тімарцевим , 
що коли предметом бюджетного права є  
суспільні відносини,  які  виникають у про-
цесі складання, розгляду, затвердження та 
виконання бюджетів по доходах і видатках, 
то предметом податкового права є суспільні 
відносини, що виникають у процесі встанов-
лення податків та зборів, їх елементів, адмі-
ністрування податків і зборів, податкового 
боргу, звітування про справляння податків і 
зборів (у межах бюджетного процесу), а та-
кож контролю за дотриманням податкового 
законодавства [33, с.22]. 

Окрім тісної узгодженості з бюджет-
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ною політикою, податкова політика реалізу-
ється у фокусі інших сфер впливу держави. 
У цьому питанні українські науковці розхо-
дяться у своїх поглядах: окремі з них від-
стоюють складовість податкової політики у 
структурі економічної, інші – фінансової. 
Водночас є вчені, які державну податкову 
політику виділяють як окремий напрям за-
гальнодержавної політики або структурний 
елемент економічної політики держави. 
Опис наукового дискурсу щодо цього пред-
ставлений у дослідженні О. Корецького, 
який пропонує розглядати податкову полі-
тику як частину бюджетної, яка в свою чер-
гу є структурним напрямом державної фі-
нансової політики [34 с.209]. 

Висновки. Результатом проведеного 
дослідження стало обґрунтування функціо-
нальної сутності базових понять теорії опо-
даткування в українській фінансово-
економічній науці на основі чого удоскона-
лено її категоріальний апарат в частині фор-
мулювання авторських визначень понять  
«доктрина оподаткування», «податок», «по-
даткова система», «податкова політика».  

Доведено, що економічну категорію 
«податок» за своєю сутністю слід розгляда-
ти нерозривно з економічними категоріями 
«податкова система» і «податкова політи-
ка». У практичному сенсі сам по собі пода-
ток не має достатнього функціонального на-
вантаження. Його значимість посилюється у 
видовій різноманітності, що відображається 
в податковій системі. Поруч з потребою ви-
рішення багатьох проблем організації подат-
кової системи і реалізації податкової полі-
тики держави, залишаються стратегічно  
важливими концептуальні засади дослід-
ження трансформації у даній сфері. Вважає-
мо, що доктрина оподаткування спрямована 
на обґрунтування податків,  аналізу транс-
формації та еволюції податкової системи,  
обґрунтування податкової політики у кон-
тексті розвитку державності. 

Таким чином, в основі наукового об-
ґрунтування модернізаційних підходів до 
оподаткування має лежати цілісне розумін-
ня функціонального змісту та гармонізації 
основних економічних категорій, що визна-
чені у статті, їх еволюцію та висвітлення в 
українській фінансово-економічній думці. 
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СУЩНОСТЬ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ ТЕОРИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В              
УКРАИНСКОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

C. М. Голубка, д. э. н., профессор, ГВУЗ «Университет банковского дела»,
А. А. Чинчик, соискатель, Львовский торгово-экономический университет

В статье исследованы основные понятия теории налогообложения. Доказана важность 
научных обоснований основных экономических категорий как двигателя развития, в контек-
сте чего исследована сущность налогов, налоговой системы, налоговой политики, доктрины 
налогообложения, с акцентом на управленческий и системный подходы. Раскрыто значи-
мость доктрины налогообложения, под которой понимается совокупность взглядов об исто-
ках формирования налога, его источников и эволюционного развития. 

Ключевые слова: налог, налоговая система, налоговая политика, доктрина, доктрина 
налогообложения, финансово-экономическая мысль. 
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The basic concepts of the theory of taxation are investigated. The importance of scientific 
studies major economic categories as the engine of development is proved, in the context of which 
the nature of taxes, tax system, tax policy, tax doctrine is investigated, with an emphasis on 
management and system approaches. Significance of tax doctrine is discussed, which is understood 
as a set of views about the origins of the formation of the tax, its sources and evolutionary 
development. 

Keywords: tax, tax system, tax policy, doctrine, doctrine of taxation, financial and economic 
thought. 
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