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Податкове регулювання є складним та багатомірним процесом, що включає 

різного роду елементи, зв’язки, взаємовпливи як внутрішні, так і зовнішні.  

Важливим є представлення податкового регулювання як цілісного механізму, 

якому притаманні всі його риси. 

Податковий механізм держави доцільно поділяти на механізми податкового 

регулювання та податкового адміністрування, які взаємодоповнюють один 

одного. 

Податкове адміністрування в науковій літературі розглядається як 

сукупність методів, прийомів і засобів управління, за допомогою яких органи 

державної виконавчої влади надають функціонуванню податкового механізму 

заданий законом напрям і координують податкові дії при суттєвих змінах в 

економіці та політиці. Етапами цього процесу є [5]: реєстрація та облік платників 

податків; обробка податкових декларацій; облік платежів (податкові 

зобов'язання); обслуговування платників податків; податковий контроль; апеляції 

платників податків; погашення податкового боргу. 

Податкове регулювання – складова податкового механізму поряд із 

податковим адмініструванням, що включає сукупність законодавчо зафіксованих 

науково обґрунтованих взаємопов’язаних важелів податкового  впливу держави 

на поведінку економічних суб’єктів щодо перерозподілу доходів, інвестування, 

споживання природних ресурсів, функціонування екстерналій в процесі 

здійснення регуляторної політики з урахуванням балансу інтересів та пріоритетів 

економічної політики. 



Регулювальна функція оподаткування реалізується за допомогою 

спеціальних інструментів, вбудованих у систему оподаткування в цілому, і в 

кожний податок окремо, а саме, важелів механізму податкового регулювання. 

Дещо модифікувавши підхід проф. Іванова Ю.Б. [4] за характером дії 

інструменти податкового регулювання вважаємо доцільним поділити на такі три 

групи: системні; локальні; виняткові (пільги). 

Ключовою системною характеристикою податкової системи є загальний 

рівень оподаткування, тобто частка податкових надходжень до бюджету у ВВП 

країни. Посилення податкового навантаження є тим чинником, який стримує 

економічну активність і процеси нагромадження, а також створює умови для 

прискореного розвитку тіньової економіки. Разом з тим,  у соціально-

орієнтованих економіках (скандинавських країнах, Франції, Італії, Австрії та ін.) 

високий рівень оподаткування пов'язаний із використанням бюджетних коштів на 

загальнонаціональні економічні й соціальні програми (наприклад у 2012 р. рівень 

оподаткування у Данії дорівнював 48,0 % в той час як в середньому країни – 

члени ОЕСР стягували у вигляді податків 34,1% ВВП) [3]. 

Наступним інструментом регулювання системного характеру є структура 

системи оподаткування. Найважливішими структурними показниками податкової 

системи, які відображають спрямованість податкової політики на інвестування чи 

споживання, є: 

• співвідношення прямих і непрямих податків, що відображає розподіл 

податкового навантаження між виробниками та споживачами; 

• співвідношення податків, що стягуються з юридичних і з фізичних осіб; 

• частка податків на майно і капітал.  

Іншою групою механізмів системного характеру є застосування 

альтернативних систем оподаткування, до яких належать: фіксований 

сільськогосподарський податок з юридичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності, спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

Системний характер цих інструментів податкового регулювання 

проявляється в тому, що у випадку їх застосування принципово змінюються 

структура податкових платежів платників і об’єкти оподаткування.  



Локальні інструменти податкового регулювання пов’язані з реалізацією 

регуляторного потенціалу кожного окремого податку або збору, що визначається 

вибором поєднання елементів податку й відповідним порядком обчислення 

податкових зобов’язань. Ця група засобів податкового регулювання включає в 

себе такі інструменти. 

1. Об’єкт та база оподаткування. Сам факт введення того або іншого податку 

впливає на діяльність усіх тих платників, які мають відповідні об’єкти 

оподаткування. Крім того, практично в кожному податку є спеціальні механізми 

регулювання, які стимулюють або стримують певні дії платників за допомогою 

спеціальних правил обчислення бази оподаткування або податкових зобов’язань.  

2. Визначення складу платників податків. Масштаби податкового 

регулювання і його ефективність визначаються тим, наскільки повно охоплені 

податком потенційні платники.  

3. Принципи встановлення і розмір ставки податку. Багато фахівців 

вважають, що основним податковим регулятором на рівні системи оподаткування 

в цілому і на рівні кожного з податків і зборів є оптимальні податкові ставки [8].  

Податкові пільги є одним з найбільш широко розповсюджених важелів 

сучасного податкового регулювання. За формою їх надання можна виділити такі 

груп податкових пільг. 

1. Звільнення від оподаткування окремих категорій платників податків — це 

пільга, надана за елементом «суб’єкт оподаткування». Сфера застосування цих 

пільг досить широка. Різновидом пільг цієї групи є «податкові канікули». Це 

звільнення певних груп платників від оподаткування на визначений період.  

2. Зменшення об’єкта оподаткування — це група пільг, що передбачає 

виключення з об’єкта оподаткування окремих його елементів, які в загальному 

випадку є складовою об’єкта оподаткування, але не враховуються при 

подальшому обчисленні податкових зобов’язань. Як приклад таких пільг можна 

навести перелік операцій, звільнених від ПДВ.  

3. Зменшення бази оподаткування. Йдеться про вирахування з бази 

оподаткування визначених законодавством сум. Різновидами пільг цієї групи є: 

 встановлення неоподатковуваного мінімуму бази оподаткування; 



 встановлення неоподатковуваного максимуму бази оподаткування; 

 зменшення бази оподаткування шляхом виключення фактично 

понесених платником витрат певного виду.  

4. Зменшення податкових ставок. У світовій практиці подібна пільга 

застосовується досить часто, частіше у встановлених випадках застосовується 

ставка, зменшена на 50%. 

5. Списання податкових зобов’язань, або «податкова амністія». 

Податковий механізм загалом та механізм податкового регулювання зокрема 

не є явищем статичним. Усі важелі вдосконалюються, оновлюються,  адаптуються 

до нових економічних реалій та змін. Динаміка цього процесу реалізується через 

відповідні зміни до законодавства. Усі  ключові інструменти податкової політики 

формують окремий напрям державної регуляторної політики. Процес їх змін має 

теж правову регламентацію відповідно до Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [2].  

Таким чином, динамічну складову механізму податкового регулювання можна 

розглядати як процес планування діяльності з підготовки та аналізу регуляторного 

впливу актів податкового законодавства, оприлюднення проектів регуляторних 

актів з метою одержання зауважень і пропозицій від громадськості та бізнесу, 

відстеження результативності, систематизацію  та перегляд регуляторних актів 

податкового законодавства.  

Ці елементи складають середовище податкового регулювання і від їх 

особливостей значною мірою залежить ефективність функціонування податкового 

механізму.  
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