
индикаторов, определение которых предусматривает использование, как статистической 

информации, так и результатов опросов. 

Диагностировано, что большинство руководителей малых и средних предприятий 

называют высокую процентную ставку основной причиной отказа от банковского 

кредитования, поэтому целесообразно разработать и внедрить механизм государственного 

гарантирования для предпринимателей доступных кредитов с учетом инфраструктурной 

поддержки их в регионах. 

Предложены ориентиры по формированию программ поддержки развития малого и 

среднего бизнеса, которые направлены на создание целостной системы развития 

предпринимательства, обеспечение согласованности и преемственности программ и 

обоснование объемов их финансирования. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, развитие, институциональные 

основы, финансирование, государственная поддержка, программы. 
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Розглядаються теоретичні підходи до розуміння механізму податкового регулювання як 

фактору соціально-економічного розвитку. Проаналізовано різні підходи до тлумачення по-

няття «державне регулювання економіки», «податкове регулювання», виявлено їх взає-

мозв’язок. Показані нові тенденції в теорії оподаткування, а саме застосування таких термі-

нів, як «соціальна функція податку», «соціальні податки», «соціальне оподаткування», «соці-

алізація оподаткування». Зазначено, що термінологічна невизначеність формує певні пере-

пони у сприйнятті структури податкової системи та оподаткування у цілому. Настав час, щоб 

всі нові тенденції як в теорії податків, так і в практиці оподаткування знайшли своє відобра-

ження в законодавстві України, в тому числі в Податковому кодексі.  
Роль податків як регулятора економічних процесів постійно зростає в національних 

економіках. Держава, маніпулюючи податковими важелями, має змогу стимулювати соці-

ально-економічний розвиток. Державне податкове регулювання є вагомою складовою за-

гальної системи податкових правовідносин, тому що воно стикається з інтересами всіх суб'-

єктів правовідносин у державі. Ефективним напрямом державного податкового регулювання 

є надання пільг. Податкові пільги дозволяють цілеспрямовано впливати на економічну пове-

дінку платників податків та підтримувати пріоритетні напрямки господарювання.  

Соціально-економічна ситуація в країні потребує виваженого підходу до управління 

державними фінансами. Важливим моментом вирішення цього завдання є дослідження про-

блемних питань теорії податкового регулювання, що є важливою складовою системи дер-

жавного управління. Не вирішені проблеми  механізму податкового регулювання впливають 

на можливості держави здійснювати управління соціальним розвитком. Основною  метою є 

з’ясування сутності, структури та місця в системі державного управління державного подат-

кового регулювання. 
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Постановка проблеми. Сучасний 

стратегічний вектор розвитку української 

економіки можна визначити як трансформа-

ційний рух у напряму створення сильної 

соціальної економіки. Для реалізації цього  

курсу потрібні кардинальні економічні пе-

ретворення. Реформи, що тривають нині в 

Україні, зачепили всі сфери економіки, в 

тому числі й фінансові механізми державно-

го управління, саме до яких і відноситься 

механізм податкового регулювання. Систе-

ма оподаткування має бути максимально 

спрямована на забезпечення сталого розвит-

ку держави, проведення структурних ре-

форм та, як наслідок, підвищення стандартів 

життя населення. Податкове регулювання є 

вагомим інструментом у вирішенні таких 

завдань. Тому на даний час важливим є по-

глиблення теоретико-методичних засад по-

даткового регулювання як складової регуля-

торного механізму фіскальної політики 

держави, що дасть змогу посилити взає-

мозв’язок фінансового регулювання із ди-

намікою соціально-економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Теоретичні основи та практичні 

аспекти податкового регулювання, а також 

проблеми податкового реформування знай-

шли своє відображення у працях таких укра-

їнських вчених як: Л. Баранник [1], В. Груш-

ко [2], В. Дем’янишина [3], Т. Єфименко [4], 

Н. Заяц [5], Ю. Іванової [6], Н. Іванчук [7], 

С. Нікітіна [8],  А. Соколовської [9] тощо. 

Значний внесок у дослідженні теорії опода-

ткування, як одного з основних інструментів 

державного управління в умовах ринкової 

економіки, зробили зарубіжні вчені-

економісти, а саме: М. Афанасьев [10], Е. 

Жирарден [11], Н. Львова [12], Ю. Тюрина 

[13] та багато інших.  

Віддаючи належне напрацюванням 

учених в сфері податкового регулювання, 

особливо в частині дослідження впливу по-

датків на соціальні процеси, слід зазначити, 

що потребує подальшого дослідження й   

розвитку наукові засади означеної проблеми 

через необхідність встановлення джерел 

стійкого приросту податкових надходжень з 

одночасним підвищенням показників соці-

ального розвитку населення.  

Формулювання мети статті. Мета 

статті полягає в тому, щоб з’ясувати, які 

проблеми соціально-економічного розвитку 

українського суспільства мають пріоритет-

ний характер і безпосереднє значення для 

досягнення безпеки країни. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Сучасна соціально-економічна ситу-

ація в країні та стратегічний курс розвитку 

країни вимагають більш зваженого підходу 

до управління державними фінансами, до 

пошуку раціональних методів фінансового 

забезпечення зростання економіки, з’ясу-

вання тих недоліків податкової політики, які 

не дозволяють ефективно здійснювати соці-

альний розвиток і тим самим підтримувати 

добробут населення на високому рівні. Важ-

ливим моментом вирішення цього завдання 

є дослідження теорії податкового регулю-

вання, яке є важливою складовою системи 

державного управління. Для того, щоб 

з’ясувати, яким чином механізм податкового 

регулювання впливає на можливості держа-

ви здійснювати управління соціальним роз-

витком, необхідно з’ясувати його сутність, 

структуру та місце в системі державного 

управління. 

Тлумачні видання визначають регулю-

вання як «дію за значенням «регулювати», а 

для терміну надано два визначення: «впо-

рядковувати що-небудь, керувати чимось, 

підкоряючи його відповідним правилам,  

певній системі»; «домагатися нормальної 

роботи машини, установки, механізму і т. 

ін., забезпечуючи злагоджену роботу скла-

дових частин, деталей» [14, с.1020]. 

Отже, регулювання – це вид управлін-

ської діяльності, яка спрямована на усунен-

ня відхилень, недоліків тощо в керованій 

системі шляхом розроблення і впроваджен-

ня керуючою системою відповідних заходів. 

У сучасній економічній теорії існують 

деякі розбіжності щодо визначення сутності 

державного регулювання економіки. В 

«Економічній енциклопедії» за редакцією 

відомого радянського економіста Л. І. Абал-

кіна економічне регулювання господарства 

– це «розподіл ресурсів і формування про-
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порцій, які відповідають суспільним потре-

бам на даному етапі розвитку національної 

економіки, за допомогою певних механізмів 

– сукупності інститутів, форм та інструмен-

тів» [15, с.368]. 

За твердженням професора В. І. Мель-

никової, механізм регулювання національ-

ної економіки складається з певного спів-

відношення механізмів державного й гро-

мадського регулювання, а також саморегу-

лювання. Вирішальна роль у цьому процесі 

відводиться державному регулюванню наці-

ональної економіки [16, с.62]. 

За визначенням українського економі-

ста С.В. Мочерного, «державне регулюван-

ня економіки – цілеспрямований та актив-

ний вплив державних та наддержавних ор-

ганів управління на функціонування та роз-

виток цілісної економічної системи (а отже, 

на її розширене відтворення) шляхом вико-

ристання економічних законів і вирішення 

економічних суперечностей за допомогою 

певної сукупності форм та методів» [17, 

с.377].  

Український вчений А. Ф. Мельник 

визначає державне регулювання економіки 

як «втручання держави в економіку з вико-

ристанням сукупності різноманітних важе-

лів, інструментів, які надають їй можливість 

забезпечити нормальні умови функціону-

вання ринкового механізму та домагатись 

розв’язання економічних і соціальних про-

блем» [18, с.72].  

Світовий досвід засвідчує необхідність 

державного втручання в економіку через 

вади ринку. На кожному етапі соціально-

економічного розвитку країни державне уп-

равління економікою є владним механізмом 

впровадження державної економічної полі-

тики, яка в свою чергу є комплексом еконо-

мічних цілей і заходів держави, спрямова-

них на вирішення стратегічних і тактичних 

завдань розвитку економічної системи від-

повідно до інтересів країни. Оскільки дер-

жавне регулювання є частиною економічної 

політики держави, то воно, звичайно, підпо-

рядковане й тій меті, якій вона слід. Отже, 

можна стверджувати, що метою державної 

економічної політики є досягнення макси-

мально можливого добробуту суспільства 

шляхом всебічного розвитку соціально-

економічної системи країни та забезпечення 

політичної і соціальної стабільності, а дер-

жавне регулювання, у тому числі податкове, 

є способом її реалізації.  

Виходячи з функцій державного регу-

лювання економіки, зауважимо, що в транс-

формаційних економіках держава реально 

виконує значно більше функцій, що зумов-

лено необхідністю проведення економічних 

реформ, розв’язання проблем економічного 

та соціального характеру, створення ринко-

вих інституцій, формування ринкового се-

редовища тощо. 

Державне регулювання економіки – це 

вплив держави на хід економічних процесів 

шляхом їхнього коригування відповідно до 

поставлених цілей соціально-економічного 

розвитку. Задля цього держава здійснює  

розробку та встановлення певних правил, 

дотримання яких є обов’язковим для всіх 

суб’єктів господарської діяльності. Тобто, 

формуючи економічне, інституційне, органі-

заційне і правове середовище господарю-

вання, держава визначає певні допустимі й 

загальноприйняті межі діяльності суб’єктів 

господарювання та правила господарської 

поведінки.  

Оподаткування є найбільш динаміч-

ною сферою державного регулювання еко-

номіки. Утворилось й навіть поняття «по-

даткове регулювання». Розуміння сутності 

податкового регулювання вітчизняними ав-

торами трохи відрізняється. Це поняття є 

багатоаспектним і дослідники ставлять різні 

пріоритети при формулюванні визначення й 

акцентують увагу на його динамічній,   

структурній або інституційній складовій.  

Відомий український вчений, фахівець 

з оподаткування, Ю. Іванов вважає, що по-

даткове регулювання є процесом, який «ба-

зується на свідомому, активному й ціле-

спрямованому використанні існуючої, неза-

лежно від волі суб’єктів управління, регу-

люючої функції податків задля отримання 

певних соціально-економічних результатів». 

Тобто, регулююча функція податків висту-

пає основою податкового регулювання [19, 

с.38]. 

Група авторів на чолі з професором А. 

Ф. Мельник визначає податкове регулюван-

ня як діяльність держави у сфері встанов-

лення, правового регламентування та орга-

нізації стягнення податків і податкових пла-
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тежів [18, с.98]. В окремих наукових робо-

тах теж наголошено саме на цій особливості 

податкового регулювання. 

Реалізація регулюючої функції оподат-

кування передбачає певний набір форм, ме-

тодів та інструментів. Президент «Академії 

фінансового управління» Міністерства фі-

нансів України Т. І. Єфименко підкреслює: 

«Податкове регулювання, за допомогою 

притаманних йому методів і важелів, дозво-

ляє досягти більш ефективного використан-

ня матеріальних і фінансових ресурсів, ін-

тенсифікувати інвестиційну та підприємни-

цьку активність, узгодити інтереси різних 

суб’єктів господарювання, прошарків насе-

лення, центральних і регіональних рівнів 

державного управління» [4, с.12]. 

Розуміння цілей податкового регулю-

вання дещо різниться у науковців. Деякі із 

них наголошують на тому, що податкове 

регулювання передбачає заходи оператив-

ного характеру [5, с.130], інші стверджують, 

що податкове регулювання економіки по-

кладено в основу довгострокових стратегіч-

них цілей держави, спрямованих на забезпе-

чення економічної стабільності та стимулю-

вання економічного зростання [20, с.7].  

Зауважимо в свою чергу, що цільова 

спрямованість податкового регулювання, як 

гнучкого методу державного регулювання, 

залежить від конкретних соціально-

економічних умов. Їх застосування спрямо-

ване на досягнення стратегічних та осново-

положних цілей соціально-економічної сис-

теми, які, зазвичай, не можуть бути отрима-

ні в тому ж періоді, в якому реалізується 

регулювальний вплив. До них належать, 

наприклад, стимулювання інвестиційної та 

інноваційної активності суб’єктів господар-

ської діяльності, заходи податкової політи-

ки, спрямовані на детінізацію економіки й 

легалізацію об’єктів оподаткування тощо. 

Більше того, окремі вузькогалузеві дослід-

ження вивчають вплив податкового регулю-

вання на досягнення окремих цілей. Так, 

наприклад, серед визначень податкового 

регулювання окремих напрямів соціально-

економічного розвитку слід навести позицію 

В. Грушка та Л. Кошембар, які під податко-

вим регулюванням інвестиційної активності 

розуміють здійснення державою за допомо-

гою механізмів оподаткування певних захо-

дів, спрямованих на регулювання обсягів, 

якості й напрямів інвестування суб’єктів  

господарювання всіх форм власності, досяг-

нення рівноваги між попитом і пропозицією 

на інвестиційному ринку [2, с.97].  
Отже, узагальнюючи різні підходи, за-

значимо, що під податковим регулюванням 

слід розуміти свідомий та цілеспрямований 

вплив держави на учасників економічних 

відносин за допомогою елементів податко-

вої політики з метою досягнення бажаних 

соціально-економічних результатів.  

Податкове регулювання виконує ряд 

функцій: 1) встановлення певних пропорцій 

у розвитку галузей економіки (маніпулю-

вання ними залежно від завдань, які стоять 

перед суспільством), що сприяє довготрива-

лому економічному зростанню; 2) вирівню-

вання розвитку територій; 3) вирівнювання 

добробуту населення з метою зменшення 

майнової та соціальної нерівності та запобі-

гання соціальних конфліктів.  

Разом з тим, вважати податкове регу-

лювання єдиним і вирішальним важелем 

впливу на економічні чи соціальні процеси 

було б неправильним, оскільки, лише змі-

ною умов оподаткування без інших важелів 

державної управління неможливо вирішити 

всі суспільні проблеми. Податкове регулю-

вання слід розглядати як один із ефективних 

і необхідних методів державного регулю-

вання економіки, який має застосовуватися 

у поєднанні з іншими його методами, таки-

ми, як податкове прогнозування, податкове 

планування, податковий контроль, податко-

ве оперативне управління. 

Що ж являє собою механізм податко-

вого регулювання?! У наукових публікаціях 

механізм податкового регулювання визна-

ється невід’ємною складовою податкового 

механізму. Дійсно, економічна сутність по-

даткового регулювання полягає у здійсненні 

заходів, що впливають на економічні й соці-

альні процеси шляхом змін: 1) виду подат-

ків; 2) податкових ставок; 3) встановлення 

податкових пільг; 4) підвищення або зни-

ження загального рівня оподаткування; 5) 

відрахувань до бюджету тощо. Отже, його 

роль в ефективному функціонуванні систе-

ми оподаткування достатньо вагома. 

Щодо складових податкового механіз-

му, то пошлемося на думку українського 
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вченого В. Г. Дем’янишина, яку цілком по-

діляємо. Податковий механізм у нього має 

власну структуру, що передбачає наявність 

окремих взаємопов’язаних між собою еле-

ментів (підсистем, методів, важелів, стиму-

лів і санкцій). У складі податкового меха-

нізму залежно від завдань, набору інстру-

ментів, наявності суб’єктів і способу дій 

вчений виділяє дві підсистеми: механізм 

справляння податків платниками та меха-

нізм контролю і забезпечення сплати подат-

ків [3]. 

Для виконання податковим механіз-

мом функції регулювання використовуються 

певні методи. З приводу їх характеристик і 

чисельності в теорії оподаткування немає 

одностайності. Аналіз та узагальнення час-

тини наукових поглядів провів професор 

Іванов Ю.Б. Його позиція стосовно методів 

податкового регулювання полягає у ви-

окремленні таких, як реструктуризація по-

даткової заборгованості, надання податково-

го кредиту, податкові канікули, легалізація 

неоподаткованих доходів (податкова амніс-

тія), зміна й диференціація ставок податків, 

встановлення спеціальних податкових ре-

жимів, застосування спрощеної системи 

оподаткування, податкові вирахування, які 

зменшують базу нарахування, взаємозалік 

бюджетно-податкових боргів, укладення 

міжнародних угод про уникнення подвійно-

го оподаткування [6, с.43]. 

У розпорядженні держави є достатня 

кількість інструментів податкового регулю-

вання. Враховуючи характер дії, їх можна 

об’єднати у кілька груп, зокрема, системні, 

комплексні та локальні (рис. 1) [21]. До гру-

пи комплексних інструментів слід додати 

такий елемент, як спеціальні податкові ре-

жими за соціальною ознакою [1]. Це озна-

чає, що податковий режим встановлюється 

для платників податку залежно від соціаль-

ного статусу (малозабезпечені чи багаті, 

склад сім’ї, форма навчання і т. п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схематичне зображення характеристики та складу інструментів податкового ре-

гулювання [1] 
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основних податків і зборів та створюють 

спеціальні умови оподаткування, носять 

комплексний характер. Реалізація   регуля-

тивного потенціалу окремих податків 

об’єднує їх у локальні інструменти. Фактич-

но це є комбінування елементів податку: 

ставок, об’єктів, суб’єктів, пільг тощо. Ра-

зом з тим, зауважимо, податкове регулю-

вання слід   розглядати як одну з ефектив-

них і необхідних складових державного ре-

гулювання економіки, яка має застосовува-

тися у поєднанні з іншими прямими й не-

прямими методами. 

Отже, податкове регулювання дозво-

ляє впливати на грошові потоки та в кінце-

вому підсумку на добробут населення. За 

допомогою раціональної обґрунтованої по-

даткової політики можна проводити струк-

турні зміни в економіці, розвивати нові сфе-

ри виробництва, іншими словами, задоволь-

няти не тільки фінансові потреби держави, а 

й сприяти нормальному перебігу соціальних 

процесів. Податки є тим фінансовим інстру-

ментом, у природі та сутності яких закладе-

на здатність у процесі розподілу і перероз-

поділу ВВП регулювати соціальні процеси. 

Формуючи свою податкову політику, 

держава за допомогою збільшення або   

зменшення державних обсягів податкових 

надходжень, зміни форм оподаткування, 

податкових ставок, тарифів, звільнення від 

оподаткування окремих галузей виробниц-

тва або виробників, територій, груп насе-

лення може сприяти зростанню чи спаду  

господарської активності, створенню спри-

ятливої кон'юнктури й умов для розвитку 

пріоритетних галузей економіки, а також 

реалізації збалансованої соціальної політи-

ки.  

Соціально-економічна сутність і мета 

податкового регулювання обумовлені функ-

ціями податків, зокрема регулюючою функ-

цією податків, реалізація якої передбачає 

вирішення таких питань: 

– визначення об’єкта оподаткування 

(валовий дохід, прибуток, вартість майна, 

сума заробітної плати, вартість товарної 

продукції тощо); 

– визначення джерел сплати податків;  

- установлення розміру ставок податків 

і методики їх розрахунку;  

– установлення термінів сплати подат-

ків (залежно від об’єкта оподаткування,   

розміру податків і джерел сплати);  

– надання податкових пільг;  

– застосування штрафних санкцій за 

порушення податкового законодавства 

суб’єктами господарювання.  

Розподільна (або перерозподільна)  

функція податків полягає в перерозподілі 

суспільних доходів між різними категоріями 

населення. Тобто відбувається передача  

коштів на користь малозабезпечених, соці-

ально незахищених категорій громадян за 

рахунок покладання податкового тягаря на 

заможні верстви населення. Результатом 

цього є вилучення частини доходу в одних і 

передача її іншим. Прикладом реалізації  

розподільної функції є акцизи, які встанов-

люються, як правило, на окремі види товарів 

(в першу чергу, на предмети розкоші), а та-

кож механізми прогресивного оподатку-

вання. 

Серед функцій податків, що справляє 

значний вплив на регулювання процесів 

соціально-економічного розвитку, слід на-

звати соціальну функцію. Вона заявила про 

себе у ході розвитку демократії в тих краї-

нах світу, які поставили собі за мету ство-

рення цивілізованої податкової системи.  

Роз’яснимо наше розуміння прояву со-

ціальної функції податків. Соціальність 

означає, що під час створення податкової 

системи і в процесі її функціонування необ-

хідно в повній мірі й послідовно враховува-

ти ті прямі і опосередковані соціальні нас-

лідки, які спричинить оподаткування. Істот-

ну роль у вітчизняній податковій системі 

грає податок на доходи фізичних осіб 

(ПДФО). Його соціальна функція реалізу-

ється через механізм ставок, пільг, вираху-

вань. Значення ПДФО обумовлене тим, що 

він: 

1) безпосередньо зачіпає інтереси всіх 

без винятку верств економічно активного 

населення країни; 

2) один із основних податків, який до-

зволяє в максимальному ступені реалізувати 

основні принципи оподаткування: справед-

ливість і рівномірність розподілу податко-

вого тягаря; 

3) дозволяє змінювати розмір кінцевих 

доходів населення без зміни відповідності 

між результатами праці та її оплатою; 
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4) впливає на структуру кінцевих до-

ходів населення, а отже, і на структуру пот-

реб населення; 

5) дозволяє обкладати доходи, які  

одержують з різних джерел [22, с.217]. 

Створення альтернативної системи 

оподаткування сприяє самозайнятості й 

опосередковано зниженню безробіття; на-

дання податкових канікул заохочує розвиток 

підприємництва. За допомогою екологічно-

го податку можна контролювати рівень ви-

користання природних ресурсів і стан за-

бруднення, а отже впливати на екологічну 

ситуацію. Транспортний податок, який в 

Україні входить до складу податку на майно 

й належить до місцевих податків, здійснює 

регіональне податкове регулювання шкідли-

вого впливу автомобільного транспорту на 

навколишнє середовище. А отже, захищає 

здоров’я громадян і тим самим впливає на 

якість життя. У деяких країнах світу є пода-

ток на собак. Здавалося б, яка його соціаль-

на місія? У Німеччині, наприклад, такий 

податок сплачується на користь общини 

(там близько 11 тисяч міст і громад), але він 

є не тільки засобом поповнення бюджету 

громади, а й служить обмежувачем чисель-

ності в ній безпритульних тварин і тим са-

мим забезпеченню безпеки громадян.  

Про соціальну функцію податків нау-

ковці активно заговорили останнім часом. У 

сучасній практиці побудови податкових си-

стем на перший план виходять саме соці-

альні аспекти розвитку. Хоча ідея соціальної 

справедливості під час стягування податків 

є «старою як світ». Витоки ідеї соціалізації 

податків у зародковому стані можна знайти 

в роботах німецького економіста Адоль-

фа Вагнера (1835–1917). З початку ХХ ст. 

утверджується висловлена ним думка, згід-

но з якою фіскальна мета податку заміню-

ється соціальною. Це було викликано почат-

ком нової епохи, появою нових соціальних 

ідеалів. На той час ідеалом оподаткування 

стало прагнення до більшого зрівняння до-

ходів через їх розподіл, до зменшення прір-

ви між багатими і незаможними. Крім того, 

вчений розширив перелік раніше запропо-

нованих А. Смітом принципів, виклавши їх 

в дев'яти основних правилах, об'єднаних в 

чотири групи: 

1. Фінансові принципи (достатність 

оподаткування, тобто податкових надхо-

джень повинно бути достатньо для покриття 

державних витрат; еластичність (рухливість) 

оподаткування, тобто держава повинна мати 

можливість вводити нові і скасовувати діючі 

податки, а також варіювати податкові став-

ки. 

2. Економіко-господарські принципи 

(належний вибір об'єкта оподаткування, 

тобто держава повинна мати можливість 

встановлювати об'єкт оподаткування; ро-

зумність побудови системи податків, що 

вважається з наслідками й умовами їх про-

позиції. 

3. Етичні принципи (загальність опо-

даткування; рівномірність оподаткування. 

4. Принципи податкового адміністру-

вання (визначеність оподаткування; зруч-

ність сплати податків; максимальне змен-

шення витрат справляння) [10]. 

Таким чином, в теорії оподаткування 

була закладена основа системи принципів 

оподаткування, що поєднує в собі інтереси 

як держави, так і платників податків.  

Фундатором популярної реформіст-

ської теорії «податки – інструмент зрівняння 

доходу» є відомий французькій громадський 

діяч, журналіст Еміль Жірарден (1802–1881) 

[11]. Ця ідея знайшла підтримку у багатьох 

західних економістів і політиків. Суть її в 

тому, що за допомогою прямих податків 

(прибуткового, податку зі спадщини й дару-

вань), що стягуються за прогресивними ста-

вками, можна ліквідувати майнову нерів-

ність, яка виникає з розвитком суспільства. 

Прибічники цієї теорії виступають за обме-

ження оподаткування підприємців, інакше, 

на їх думку, зникне стимул до розширення 

виробництва. Однак і донині у всіх країнах 

світу триває пошук такої моделі податкової 

системи, в якій оптимально поєднувалися б 

соціальна ефективність та фіскальна спря-

мованість оподаткування.  

Серед сучасних авторів ідею соціалі-

зації податків активно розвиває Л. Б. Баран-

ник. «…Соціалізацію податків не слід 

сприймати виключно як індивідуальний 

підхід до платника податку. Це тривалий 

процес перебудови багатьох принципів дер-

жавного регулювання й сприймання податку 

державою та суспільством як дещо іншого, 
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ніж наразі прийнято розуміти під словом 

«податок». Це – виховання іншої «податко-

вої культури», що має призвести до ство-

рення сприятливого податкового клімату, 

при якому не виникає бажання уникнути 

сплати. Хоча, звісно, така ситуація скоріше є 

ідеалізацією, і навряд чи можлива в най-

ближчому майбутньому в нашій країні. По-

датки мають служити інструментом для ре-

гулювання розвитку всього суспільства. Со-

ціалізація податків є одним із принципів 

ефективного податкового регулювання»        

[1, с.18]. 

Нині в економічній літературі можна 

зустріти думки щодо існування «соціально 

орієнтованого оподаткування» [12], «соці-

ального оподаткування» [13], «соціальних 

податків» [7–8; 23]  

До так званих соціальних податків в 

економічній літературі зазвичай відносять ті 

обов’язкові утримання з доходів громадян, 

які безпосередньо впливають на рівень доб-

робуту. Наприклад, в Естонії «соціальний 

податок – це податок, доходи з якого вико-

ристовуються для пенсійного страхування і 

державного соціального страхування. Соці-

альний податок за працівника сплачує робо-

тодавець» [24]. А в Росії під соціальним 

оподаткуванням розуміють сукупність двох 

платежів: ПДФО, який є податковим плате-

жем; і страхові внески, що не мають подат-

кову природу і включають в себе внески у 

позабюджетні фонди [13, с.17].  
Нині серед науковців існують різні 

думки з приводу того, чи є соціальні внески 

соціальними податками, чи є вони елемен-

том податкової системи держави. У деяких 

працях обов’язкові соціальні внески розгля-

дають взагалі за межами податкового права. 

Зазначимо, що поняття «соціальні податки» 

та «соціальні внески» не вірно ототожнюва-

ти, оскільки, внески в систему обов’яз-

кового соціального страхування й податки 

виконують різні функції, до того ж внески 

мають поворотний характер. В Україні з 

2011 р. обов’язкові соціальні платежі 

об’єднані в єдиний соціальний внесок (далі 

– ЄСВ), адміністрування яким з 2014 р. здій-

снює Державна фіскальна служба України. 

У Податковому кодексі України поняття 

збору (плати, внеску) роз’яснюється як 

обов’язковий платіж до відповідного бюд-

жету [25], але ж законодавець не ставить 

знаку рівняння між збором і податком через 

різне їх призначення. В ст. 21 Закону Украї-

ни «Про збір та облік єдиного внеску на за-

гальнообов'язкове державне соціальне стра-

хування» ЄСВ визначено як «консолідова-

ний страховий внесок на пенсійне страху-

вання, страхування у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумо-

вленими похованням, медичне страхування, 

страхування від нещасного випадку на ви-

робництві та професійного захворювання, 

які спричинили втрату працездатності, стра-

хування на випадок безробіття, який в обов'-

язковому порядку сплачується страхуваль-

никами з метою забезпечення реалізації 

прав застрахованих осіб на отримання стра-

хових виплат (послуг) за соціальним страху-

ванням» [26]. ЄСВ замінив собою чотири 

раніше існуючих обов'язкових державних 

соціальних зборів: пенсійний, на випадок 

безробіття, у разі тимчасової втрати праце-

здатності та у разі нещасного випадку на 

виробництві. Ставки ЄСВ диференційовані 

залежно від виду платника, а також від кла-

сів професійного ризику виду діяльності. 

Отже, за українським законодавством ЄСВ є 

страховим внеском і не визначається як по-

даток, хоча на практиці він входить до еле-

ментів механізму фіскального регулювання.  

Тим не менш, більшість авторів відно-

сять соціальні внески до соціальних подат-

ків. Відомий експерт в галузі оподаткування 

професор Соколовська А. М. аргументує це 

тим, що «соціальні внески сплачуються 

державі для виконання нею своїх функцій, 

незважаючи на те, що фонди, які їх прийма-

ють, є позабюджетними. Соціальні внески 

мають властивості податку, зокрема, приму-

совість сплати, законодавчу закріпленість, 

примусовий характер, використання як час-

тини суспільних фінансів. Єдине, що їх від-

різняє від податків, то це відсутність неці-

льового характеру та індивідуальної без-

оплатності. Функції соціальних внесків ті ж 

самі, що і у податків, тобто фіскальна, регу-

лююча і соціальна. Тому їх можна вважати 

податками та, зважаючи на рівень розвитку 

системи соціального страхування в Україні, 

соціальні нарахування та утримання, поряд з 

ПДФО, є податками з фонду оплати праці» 

[9]. 
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Зазначимо, що міжнародна фінансова 

статистика також відносить до податкової 

системи країни внески до соціальних фон-

дів, називаючи їх соціальними податками. 

Це характерно для звітів Європейської комі-

сії, МВФ і деяких інших. У практиці визна-

чення податкового навантаження у країнах 

ЄС внески на соціальний захист віднесено 

до системи оподаткування [27, с.109]. Як 

бачимо, одностайної позиції щодо вирішен-

ня цього питання серед науковців немає. 

Відповідно, така термінологічна невизначе-

ність формує певні перепони у сприйнятті 

структури податкової системи та оподатку-

вання у цілому. 

Висновки. Таким чином, під податко-

вим регулюванням слід розуміти свідомий 

та цілеспрямований вплив держави на учас-

ників економічних відносин за допомогою 

елементів податкової політики з метою до-

сягнення бажаних соціально-економічних 

результатів.  

Подальші дослідження проблеми по-

даткового регулювання мають відбуватися в 

напрямах законодавчої визначеності таких 

понять, як «податкове регулювання», «соці-

альні податки», пошуку шляхів досягнення 

більшої соціальної справедливості під час 

стягнення податків, й навіть, формування 

нової свідомості платників податків. Поруч 

з цим має формуватися й інша філософія 

податкової стратегії, яка не повинна пере-

кладати податковий тягар з великого бізнесу 

на малий та на споживачів товарів і послуг 

через нові акцизи тощо. Проблема прозо-

рості в оподаткуванні та боротьба з корум-

пованістю на всіх шаблях влади та в фіс-

кальних органах, зокрема, залишається не-

вирішеною. Це нівелює зусилля уряду щодо 

збільшення податкових надходжень до    

бюджету, не сприяє зростанню довіри насе-

лення до держави як головного регулятора 

соціально-економічного розвитку. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР  

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

А. В. Овчинников, аспирант, Университет таможенного дела и финансов 

 

Рассматриваются теоретические подходы к пониманию механизма налогового регули-

рования как фактора социально-экономического развития. Проанализированы различные 

подходы к толкованию понятий «государственное регулирование экономики», «налоговое 

регулирование», показана их взаимосвязь. Обозначены новые тенденции в теории налогооб-

ложения, а именно появление таких терминов, как «социальная функция налога», «социаль-

ные налоги», «социальное налогообложения», «социализация налогообложения». Отмечено, 

что терминологическая неопределенность формирует определенные препятствия в восприя-

тии структуры налоговой системы и налогообложения в целом. Пришло время, чтобы все 

новые тенденции как в теории налогов, так и в практике налогообложения нашли свое отра-

жение в законодательстве Украины, в том числе в Налоговом кодексе. 
Роль налогов как регулятора экономических процессов постоянно растет в националь-

ных экономиках. Государство, манипулируя налоговыми рычагами, имеет возможность сти-

мулировать социально-экономическое развитие. Государственное налоговое регулирование 

является важной составляющей общей системы налоговых правоотношений, так как оно 

сталкивается с интересами всех субъектов правоотношений в государстве. Эффективным 

направлением государственного налогового регулирования является предоставление льгот. 

Налоговые льготы позволяют целенаправленно влиять на экономическое поведение налого-

плательщиков и поддерживать приоритетные направления хозяйствования. 

Социально-экономическая ситуация в стране требует взвешенного подхода к управле-

нию государственными финансами. Важным моментом решения этой задачи является иссле-

дование проблемных вопросов теории налогового регулирования, является важной состав-

ляющей системы государственного управления. Не решенные проблемы механизма налого-

вого регулирования влияют на возможности государства осуществлять управление социаль-
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ным развитием. Основной целью является выяснение сущности, структуры и места в системе 

государственного управления государственного налогового регулирования. 

Ключевые слова: налог, развитие, регулирование, налог на доходы физических лиц, 

социализация налогов, социальные налоги, социальные взносы. 
 

STATE TAX REGULATION AS A FACTOR OF SOCIAL DEVELOPMENT IN 

UKRAINE: THEORETICAL ASPECTS 

A. V. Ovchinnikov, post-graduate student, University of Customs and Finance 
 

The theoretical approaches to understanding the mechanism of tax regulation as a factor of 

social and economic development are considered. Different approaches to the interpretation of the 

concept of «state regulation of the economy», «tax regulation» are analyzed, their interrelation are 

shown. New trends in the theory of taxation are shown, namely the use of terms such as «social 

function of the tax», «social taxes», «social taxation», «socialization of taxation». It is noted that 

terminological uncertainty forms certain obstacles in the perception of the structure of the tax sys-

tem and taxation as a whole. It is time that all new trends in the theory of taxes and in the practice 

of taxation were reflected in the legislation of Ukraine, including in the Tax Code. 
The role of taxes as a regulator of economic processes is constantly increasing in national 

economies. The state, by manipulating tax levers, can stimulate socio-economic development. State 

tax regulation is a significant component of the overall system of tax relations, as it faces the inter-

ests of all subjects of legal relations in the state. Effective direction of state tax regulation is the 

provision of benefits. Tax privileges can purposefully influence the economic behavior of taxpayers 

and support the priority areas of management. The socio-economic situation in the country requires 

a well-balanced approach to managing public finances. An important point in solving this problem 

is the study of problematic issues in the theory of tax regulation, which is an important component 

of the system of public administration. Unsolved problems in the mechanism of tax regulation af-

fect the ability of the state to manage social development. The main objective is to determine the 

essence, structure and place of state tax regulation in the system of state management. 

Keywords: tax, development, regulation, income tax of natural persons, socialization of taxes, 

social taxes, social contributions. 
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У статті розглядається наявний в Україні інструментарій державного податкового ри-

зик-менеджменту як одна з основних ланок управління податковими ризиками. Виявлено 

наявність резервів підвищення ефективності державного податкового ризик-менеджменту як 

у розвитку конкретних наявних в Україні інструментів управління податковими ризиками, 

так і в адаптованому обґрунтованому впровадженні до вітчизняної практики кращих світо-

вих практик. Показано,  що позиціонування управління податковими ризиками держави має 
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