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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Європейська ідентич-
ність Українського народу та незворотність євро-
пейського й євроатлантичного курсу нашої дер-
жави, що закріплені в Конституції України [1], 
вимагають численного реформування у підходах 
до управління державним апаратом. Вагомим на-
прямком цієї роботи, зокрема, є формування та 
реалізація державної податкової політики. Адже 
саме завдяки податковій політиці держава може 
стимулювати господарську активність, завдавати 
поштовх для створення необхідної кон’юнктури 
на ринку, підтримувати сприятливі умови для роз-
витку пріоритетних галузей економіки, регулю-
вати наповнення бюджету. Проте, при складанні 
Стратегії реформування системи управління дер-
жавними фінансами на 2017–2020 роки визнано, 
що бюджетно-податкова політика на сучасному 
етапі розвитку нашої країни є непередбачуваною 
у середньостроковій перспективі. Як наслідок, 
платники податків не знають, які податки будуть 
запроваджені найближчим часом, державні уста-
нови не знають, який обсяг коштів буде їм доступ-
ний у середньостроковій перспективі, а громадяни 
не знають, на які цілі будуть виділятися бюджетні 
кошти та які послуги вони можуть отримати [2]. 
Одним із пріоритетних напрямів, закріплених у 
зазначеній Стратегії, є забезпечення послідовно-
сті та передбачуваності бюджетної та податкової 
політики. В свою чергу такий стан речей обумов-
лює порушення на науковому рівні розгляду пи-
тання щодо формування мети і завдань державної 
податкової політики із подальшою можливістю 
закріплення останніх на законодавчому рівні.

Аналіз останніх досліджень. Правові основи 
державної податкової політики, засади керуван-
ня податковою системою, принципи та елементи 
системи оподаткування досліджували такі про-
відні науковці, як: О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаман-
чук, О.М. Бандурка, О.Р. Барін, О.С. Башняк, 
Ю.П. Битяка, А.О. Безпалова, Л.К. Воронова, 
О.П. Гетманець, М.І. Дамірчиєв, О.В. Джафарова, 
Е.С. Дмитренко, О.О. Дмитрик, М.В. Жернаков, 
А.Й. Іванський, Л.М. Касьяненко, О.В. Клименко, 
А.Т. Ковальчук, А.Т. Комзюк, І.Є. Криницький, 
М.П. Кучерявенко, Т.А. Латковська, В.Я. Мали-
новський, Д.Г. Мулявка, А.А. Нечай, С.О. Ніщи-
мна, О.П. Орлюк, В.П. Пєтков, М.О. Перепелиця, 
А.О. Поляничко, Н.Ю. Пришва, Т.О. Проценко, 
О.Р. Радишевська, Л.А. Савченко, В.І. Скороба-
гач, В.В. Хохуляк, А.О. Храбров, Т.Я. Цимбал, 

Н.К. Шаптала, С.О. Шатрава, Н.Я. Якимчук 
та багато інших. Дана робота, при формуванні 
мети державної податкової політики та її завдань, 
спирається на наукові надбання вище переліче-
них авторів.

Виклад основного матеріалу. Оскільки дане 
дослідження сфокусоване відразу на двох важли-
вих складових державної податкової політики, а 
саме, на її меті та завданнях, то доцільним буде 
охарактеризувати зміст цих понять та висвітлити 
їх взаємне відношення і різницю.

Починати доцільно з поняття «мета», постанов-
ка якої логічно передує формулюванню завдань. 
Словник Української мови 1973 року надає таке 
визначення слову «мета» – те, до чого хтось праг-
не, чого хоче досягти (тобто ціль) [3, с. 683]. Фі-
лософський енциклопедичний словник 2002 року 
визначає мету, як усвідомлене передбачення ба-
жаного результату діяльності, яке зумовлює по-
шук засобів і шляхів його досягнення [4, с. 371]. 
У Вікіпедії зазначено, що слово мета походить від 
лат. «meta» та означає стан в майбутньому, котрий 
можливо змінити відносно теперішнього та варто, 
бажано або необхідно досягнути. Тим самим мета 
є бажаною кінцевою точкою процесу, як правило 
дії людини. З досягненням мети пов’язаний успіх 
проекту, або важливої роботи [5]. Варте уваги ви-
значення надає поняттю «мета» Д. Приймачен-
ко – це кінцевий стан або результат, що державні 
органи прагнуть досягти і саме вони характеризу-
ють наміри та спрямованість політики [6, с. 29]. 
Тож, виходячи з наведених визначень, під метою 
можна розуміти ідеальний уявний результат, на 
досягнення якого мають бути спрямовані активні 
цілеспрямовані дії людини, або держави. Д. При-
ймаченко розвиває свої погляди на це питання та 
визначає основні ознаки, що мають характери-
зувати категорію мети. А саме, мета: 1) відіграє 
роль рушійної сили, яка спонукає до діяльності;  
2) є не тільки каталізатором діяльності, а й фак-
тором, що існує та впливає на весь хід діяльно-
сті; 3) мета активно впливає на організацію та 
структуру діяльності; 4) спонукає до пошуку най-
більш оптимальних засобів та способів діяльності;  
5) виконує функцію керівних засад, що упорядко-
вують та регулюють діяльність [6, с. 91]. 

Окреслені ознаки характеризують мету як по-
няття та в подальшому можуть слугувати базою 
для відмежування цього поняття від сутності тер-
міну «завдання». Проте, за необхідне вважаємо 
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зазначити, що мета будь-якої державної політи-
ки, країни орієнтованої на європейські цінності 
та демократичні засади, має бути зосереджена на 
досягнені важливих і корисних цілей для люди-
ни та громадянського суспільства в цілому. При 
цьому, оскільки суспільство складається з різних 
соціальних груп населення, які мають різні й не 
узгоджені між собою потреби, то постановка мети 
перетворюється на складний процес, який по-
винен враховувати багато факторів. Серед яких: 
чітке окреслення потреб суспільства, їх впорядку-
вання і збалансованість, реалістичність та досяж-
ність бажаних результатів, позитивна спрямо-
ваність і розуміння сукупності правових засобів, 
застосування яких дозволить досягти обраних ці-
лей, а також окреслення чітких ознак, які будуть 
свідчити про досягнення поставленої мети.

Аналізуючи зміст податкового законодавства 
України звернемося до ст. 3 Податкового кодек-
су, у якій зазначено, що податкове законодавство 
України складається з: Конституції України; 
Податкового кодексу України; Митного кодексу 
України та інших законів з питань митної справи 
у частині регулювання правовідносин, що вини-
кають у зв’язку з оподаткуванням митом опера-
цій з переміщення товарів через митний кордон 
України; чинних міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України і якими регулюються питання оподатку-
вання; нормативно-правових актів, прийнятих на 
підставі та на виконання (Податкового) Кодексу та 
законів з питань митної справи; рішень Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, органів місце-
вого самоврядування з питань місцевих податків 
та зборів, прийнятих за правилами, встановлени-
ми Податковим кодексом [7]. 

У перелічених кодексах хоча і йдеться про 
державну податкову політику, але не наводиться 
її визначення та не формалізується її мета. Вод-
ночас з тим, електронний пошук, заданий по за-
конодавству України за параметрами «податкова 
політика у назві документа», видає 49 окремих 
документів. Що безумовно свідчить про теоретич-
ну та практичну важливість зазначеної категорії. 
Це обумовлює потребу у проведенні подальшого 
поглибленого аналізу законодавства та пошуку 
визначень споріднених термінів. Оскільки одним 
з важливих пріоритетних питань, яких стосується 
державна податкова політика, є бюджетна децен-
тралізація, то доцільним буде звернути увагу на 
норми, що регулюють питання визначення такої 
категорії як «»державна регіональна політика».

Так в Указі Президента України «Про Концеп-
цію державної регіональної політики» визначе-
на головна мета державної регіональної політи-
ки [8]. Під нею розуміється створення умов для 
динамічного, збалансованого соціально-економіч-
ного розвитку України та її регіонів, підвищення 

рівня життя населення, забезпечення додержан-
ня гарантованих державою соціальних стандар-
тів для кожного її громадянина незалежно від 
місця проживання, а також поглиблення проце-
сів ринкової трансформації на основі підвищення 
ефективності використання потенціалу регіонів, 
підвищення дійовості управлінських рішень, удо-
сконалення роботи органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування.

В свою чергу, Закон України «Про засади дер-
жавної регіональної політики» метою останньої 
визначає – створення умов для динамічного, зба-
лансованого розвитку України та її регіонів, за-
безпечення їх соціальної та економічної єдності, 
підвищення рівня життя населення, додержання 
гарантованих державою соціальних стандартів 
для кожного громадянина незалежно від його міс-
ця проживання [9].

Окрім того в ст. 10 Господарського кодексу 
України, яка визначає основні напрями економіч-
ної політики держави, закріплено, що податкова 
політика, спрямована на забезпечення економіч-
но обґрунтованого податкового навантаження на 
суб’єктів господарювання, стимулювання сус-
пільно необхідної економічної діяльності суб’єк-
тів, а також дотримання принципу соціальної 
справедливості та конституційних гарантій прав 
громадян при оподаткуванні їх доходів [10].

Спираючись на вище викладене, можна відзна-
чити, що категорія державної податкової політи-
ки в Україні на законодавчому рівні недостатньо 
конкретизована, а її мета потребує подальшого 
уточнення. За для вирішення цього питання звер-
немося до теоретичних напрацювань науковців, 
щодо розкриття сутності категорії податкової дер-
жавної політики та визначення її мети. 

По перше, увагу на себе звертає велика кіль-
кість досліджень присвячених державній подат-
ковій політиці з боку економістів, фінансистів, 
політологів, спеціалістів з державного управлін-
ня та фахівців із інших галузей знань. 

Наприклад, С. Майстро вважає, що державна 
податкова політика – це діяльність держави зі 
встановлення, правового регламентування та ор-
ганізації стягнення податків і зборів, метою якої 
є формування централізованих фінансових ресур-
сів держави у процесі розподілу та перерозподілу 
валового внутрішнього продукту [11, с. 2]. Вірне 
за своєю сутністю визначення, проте не може за-
довольнити нас повністю, оскільки визначає мету 
податкової політики фактично через її функцію.

Я. Литвиненко в посібнику виданому міжре-
гіональною академією управління персоналом, 
тлумачить податкову політику держави, як не-
від’ємну складову фінансової політики. На його 
думку вона не має самостійного характеру, 
оскільки податки, як інструмент впливу на еко-
номіку, застосовується в комплексі з іншими ме-
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тодами її регулювання. Система оподаткування 
це лише частина загальної податкової політики 
держави. А загалом, податкова політика – це си-
стема відносин, які складаються між платником 
податку і державою, а також стратегія їх дій у різ-
них умовах господарювання та економічних си-
стемах [12, с. 4]. Не має підстав не погоджуватися 
з місцем, яке Я. Литвиненко відводить державній 
податковій політиці серед інших видів політик, 
проте наведене визначення безумовно потребує 
логічного продовження за для обґрунтування 
мети податкової політики.

Докладне визначення податковій політиці 
надає О. Зельдіна, розкриваючи її, як один із ос-
новних напрямків державної економічної політи-
ки, що спрямований на забезпечення економічно-
го обґрунтування податкового навантаження на 
суб’єктів господарювання, стимулювання суспіль-
но необхідної економічної діяльності суб’єктів, 
а також дотримання принципу соціальної спра-
ведливості та конституційних гарантій прав гро-
мадян при оподаткуванні їх доходів [13, с. 103]. 
Акцент, зроблений О. Зельдіною на дотриманні 
конституційних прав громадян, поглиблює роз-
криття змісту відносин, що виникають між плат-
ником податків та державою. 

В свою чергу, В. Удяк розглядає податкову по-
літику, як правову категорію та пов’язує її зміст 
вже ні з правами окремих громадян, а із загаль-
ним суспільним добробутом. Під державною по-
датковою політикою він розуміє законодавчо 
регламентовану цілеспрямовану діяльність дер-
жавних органів, наділених фінансово-правовою 
компетенцією у галузі оподаткування, щодо вста-
новлення, правової регламентації та організації 
надходжень податків і зборів до централізованих 
фондів грошових ресурсів держави у достатніх 
розмірах, необхідних державі для виконання по-
кладених на неї завдань і функцій з метою сти-
мулювання економічного зростання та суспільно-
го добробуту [14, c. 117].

В. Литвин, розглядаючи питання удосконален-
ня механізмів реалізації державної податкової по-
літики, слушно підкреслює, що однією з головних 
умов формування податкової політики повинна 
бути оцінка економічних відносин, які склада-
ються між державою і платниками податків під 
впливом податкового механізму [15].

Відзначає суспільну спрямованість державної 
податкової політики і Ю. Руденко, розглядаючи 
податкову політику, як явище, яке має потужну 
суспільну функцію, є системою правових, еко-
номічних і організаційно-контрольних заходів 
органів публічної влади щодо встановлення та 
стягнення податків і податкових платежів із ме-
тою формування фінансової бази держави для по-
дальшого виконання покладених на неї завдань і 
функцій, стимулювання соціально-економічного 

розвитку, забезпечення національної безпеки, 
надання суспільних послуг населенню, які ви-
робляються та коригуються на основі взаємодії 
державної влади та інститутів громадянського су-
спільства [16, с. 98]. 

Тож, відмітимо, що у теорії податкового права 
та оподаткування існує чимало визначень подат-
кової політики. Із цього приводу І. Майбуров про-
понує таке групування доктринальних поглядів 
на це питання [17, с. 15-17]:

1) вузькоспрямований підхід (відрізняється 
прагненням обмежити сферу застосування подат-
кової політики виключно сферою податків; підхід 
використовується у більшості словників та у ви-
значеннях таких вчених, як В. Опарін, Г. Поляк, 
Г. П’ятаченко, А. Романов, М. Романовський, 
А. Толкушкін, В. Федосов) [18, с. 18]; 

2) функціонально-цільовий підхід (відрізня-
ється виділенням функціональних можливостей 
та (або) економічної сутності податків, зазначен-
ням поточних цілей реалізації податкової політи-
ки (його підтримують І. Александров, І. Кучеров, 
В. Пансков); 

3) стратегічно-орієнтований підхід (відрізня-
ється виокремленням цільових стратегічних орі-
єнтирів, перспективних вимог та (або) рамкових 
обмежень податкової політики» (підтримують, 
наприклад, В. Ковальов, Н. Лук’янова, І. Майбу-
ров, Л. Павлова, Д. Черник).

Процитовані вище визначення більшою мірою 
відносяться до стратегічно-орієнтованого підходу. 
Це обумовлено тим, що саме він дозволяє проана-
лізувати та сформулювати розуміння мети дер-
жавної податкової політики найбільш повно. 

Спираючись на проведений аналіз, краще об-
ґрунтованою видається думка О. Баріна. Він вба-
чає головну мету податкової політики України 
у формуванні фінансово та податково спроможних 
бюджетів та стимулюванні економічного розвит-
ку. На думку О. Баріна податкова політика повин-
на забезпечувати вирішення двоєдиного завдан-
ня. З одного боку – це встановлення оптимальних 
податків, які не стримуватимуть розвиток підпри-
ємництва, а, з іншого, – забезпечення надходжен-
ня до бюджету коштів, достатніх для задоволення 
державних та місцевих потреб. Тому головним 
завданням податкової політики є встановлення 
балансу між двома чинниками, якими визнача-
ється потреба у податках: необхідністю фінансо-
вого забезпечення виконання державою у цілому 
притаманних їй завдань та функцій, вирішенням 
соціально-економічних завдань [19, с. 167-168].

Орієнтація України на європейські стандарти 
життя та вихід на провідні позиції у світі закрі-
плено у меті Стратегії сталого розвитку «Укра-
їна – 2020» [20]. Створення прозорої системи 
оподаткування є важливою складовою «вектору 
розвитку» визначеною у згаданій Стратегії. 
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На підставі вищенаведеного, мета державної 
податкової політики полягає у забезпеченні висо-
кого рівня якості життя людей на всій території 
України, створенні умов для сталого розвитку на-
ціональної економіки, охороні податкових інте-
ресів держави. Особливість державної податкової 
політики полягає у необхідності віднаходження 
оптимального співвідношення між податковим 
навантаженням з метою наповнення бюджету 
з одного боку та сприянням гідному рівню життя 
громадян, забезпеченню прав, свобод та законних 
інтересів громадян з іншого. 

Визначена мета податкової політики слугує 
вектором для зусиль держави в сфері податків. 
Проте, для її досягнення необхідно забезпечити 
виконання низки послідовних дій. Ці дії і ста-
новлять сутність поняття «задання», яке тісно  
пов’язане із метою та є в певному сенсі похідним 
від неї. Таке визначення терміну «завдання» під-
кріплюється змістом, який вкладається у це по-
няття словником української мови: завдання – це 
наперед визначений, запланований для виконан-
ня обсяг роботи [21].

Важливо зазначити, що податкова політика 
реалізується у межах діяльності компетентних 
суб’єктів. Так, суб’єктами податкової політики 
в Україні є: Президент України; Верховна Рада 
України; Кабінет Міністрів України; органи дер-
жавної виконавчої влади; місцеві, сільські, се-
лищні ради, об’єднані територіальні громади; 
юридичні та фізичні особи, фізичні особи-підпри-
ємці, які є платниками податків.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України «Про Державну фіскальну службу Укра-
їни», на сьогоднішній день ДФС є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра фінансів і який реалізує 
державну податкову політику [22]. 

В свою чергу, О. Барін зазначає, що державна 
податкова політика повинна передбачати систему 
заходів, які провадяться урядом держави щодо 
певних короткострокових та довгострокових су-
спільних завдань. До довгострокових завдань 
належать досягнення економічного росту, мак-
симального рівня зайнятості населення країни, 
росту рівня його добробуту. Короткостроковими 
завданнями можуть бути наповнення державного 
бюджету, досягнення його збалансованості, сти-
мулювання інвестиційної діяльності тощо [19].

Окремої уваги заслуговує класифікація за-
вдань державної податкової політики, яка роз-
діляє усі завдання на дві великі групи: ті, що 
спрямовані на процес формування податкової 
політики, та ті, які пов’язані з її безпосередньою 
реалізацією. 

До завдань спрямованих на формування подат-
кової політики можна віднести:

 – законодавчо-методичну, що передбачає роз-
роблення пропозицій правових актів, норм, стан-
дартів тощо з метою удосконалення правової та 
методичної бази у податковій сфері, шляхом спро-
щення податкового законодавства, усунення супе-
речностей та недоліків у ньому ; 

 – моніторингову, що передбачає відслідкову-
вання та аналіз застосування норм Податкового 
кодексу України та інших нормативно-правових 
актів, які регламентують сферу оподаткування, 
а також усунення виявлених недоліків;

 – адаптація норм Податкового кодексу до 
директив ЄС з ПДВ і специфічними акцизами  
(відповідно до Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС); 

 – посилення контролю за наданням податко-
вих пільг, введенні інвестиційних податкових 
пільг з урахуванням рекомендацій Єврокомісії; 

 – розширення бази та поглиблення прогресив-
ності майнового оподаткування (від нього ухили-
тися важче, ніж від оподаткування доходів), як 
практичного втілення ідеї підвищення податкової 
справедливості на основі «включення» до подат-
кової системи «податку на багатство» для збіль-
шення доходів місцевих бюджетів; 

 – спрощення та автоматизація податкового 
адміністрування, удосконалення системи ризико-
орієнтованого податкового контролю (в тому чис-
лі запровадженні непрямих методів податкового 
контролю), поліпшення відносин між податкови-
ми органами та платниками податків з урахуван-
ням досвіду країн ЄС [23].

До завдань спрямованих на реалізацію держав-
ної податкової політики можна віднести: забезпе-
чення публічно-сервісної діяльності (тобто адміні-
стрування податків), здійснення правоохоронних 
завдань, юрисдикційні завдання, моніторингова 
функція тощо. До цієї групи завдань відносяться 
фактично всі дії, що проводить держава для вті-
лення податкової політики. І чим чіткіше сформу-
льовані практичні завдання, тим успішніше відбу-
вається виконання завдань податкової політики.

Висновки. Підсумовуючи результати теоре-
тичного дослідження можна зробити наступні 
висновки:

– термін «державна податкова політика» ши-
роко застосовується у нормативно-правових до-
кументах, проте не має чіткого законодавчого ви-
значення. Податкова політика, як сфера наукової 
та практичної діяльності носить міжгалузевий 
характер;

– ознаками, які розкривають сутність та ха-
рактеризують державну податкову політику є її 
мета і завдання;

– мета державної податкової політики – це 
комплексне поняття, мета спрямована на задово-
лення прав і законних інтересів людини, вона по-
лягає у забезпеченні високого рівня якості життя 
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людей на всій території України, а також передба-
чає досягнення оптимального балансу між напов-
ненням бюджету та підтримкою умов економічно-
го зростання і підвищення суспільного добробуту;

– завдання державної податкової політики ре-
алізуються у межах діяльності компетентних, ви-
значених державою суб’єктів. Законодавчо-нор-
мативна баз містить перелік таких завдань різного 
ступеня деталізації для окремих суб’єктів;

– завдання державної політики класифікують-
ся за широким спектром ознак: за функціональ-
ним критерієм, за змістом, за часом, за інститу-
ціональним критерієм, в залежності від складової 
мети податкової політики тощо;

– умовами ефективної реалізації державної по-
даткової політики є чітке формулювання її мети 
та завдань.
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Анотація

Крилов Д. В. Мета та завдання державної податко-
вої політики в Україні. – Стаття.

Здійснене дослідження доводить, що основна мета 
державної податкової політики – це забезпечення прав 
і свобод людини. При вивченні підґрунтя цього поло-
ження, висвітлено вплив податкової політики держави 
на створення умов для сталого розвитку національної 
економіки та підвищення якості життя народу Укра-
їни. Розглянуто сучасні погляди вчених на мету та 
завдання податкової системи, що панують у науковій 
спільноті. Проаналізовано нормативні положення, 
викладені в законодавстві. На підставі зібраних та 
опрацьованих даних, окреслено завдання державної 
податкової політики в Україні, а також перелічені оз-
наки класифікації цих завдань.

Ключові  слова: державна податкова політика, 
податки, мета, завдання.

Аннотация

Крылов Д. В. Цель и задачи государственной нало-
говой политики в Украине. – Статья.

Проведенное исследование доказывает, что основная 
цель государственной налоговой политики – это обе-
спечение прав и свобод человека. При изучении основы 
этого положения, освещено влияние налоговой поли-
тики государства на создание условий для устойчиво-
го развития национальной экономики и повышения 

качества жизни народа Украины. Рассмотрены совре-
менные взгляды ученых на цели и задачи налоговой 
системы, господствующие в научном сообществе. Про-
анализированы нормативные положения, изложенные 
в законодательстве. На основании собранных и обра-
ботанных данных, очерчены задания государственной 
налоговой политики в Украине, а также перечислены 
признаки классификации этих заданий.

Ключевые  слова: государственная налоговая поли-
тика, налоги, цель, задачи.

Summary

Krylov D. V. Purpose and objectives of the state tax 
policy in Ukraine. – Article.

The conducted research proves that the main goal of 
the state tax policy is the protection of human rights and 
freedoms. In studying the basis of this provision, the im-
pact of the state’s tax policy on creating conditions for 
sustainable development of the national economy and 
improving the quality of life of the people of Ukraine is 
highlighted. The modern views of scientists on the pur-
pose and tasks of the tax system prevailing in the scientif-
ic community are considered. The normative provisions 
set out in the legislation are analyzed. On the basis of the 
collected and processed data, the tasks of the state tax pol-
icy in Ukraine are outlined, as well as the signs of classifi-
cation of these tasks.

Key words: state tax policy, taxes, purpose, tasks.


