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Податкова політика є одним з основних інструментів 

регулювання соціально-економічної сфери країни. Так як 

податкова політика це певна діяльність держави, яка базується 

на встановленні та стягненні податків, то саме через її плідне та 

ефективне функціонування податкова система функціонує та 

зазнає глобального розвитку. 

На сьогоднішній день податкова політика ще не відповідає 

умовам зростаючого розвитку та не враховує у своїй роботі 

тенденції розвитку податкової політики інших економічно 

розвинених країн світу. 

Якщо говорити про основні недоліки податкової політики 

України, то до них можна віднести: 

─ нерівномірний розподіл податкового навантаження; 

─ недостатня зорієнтованість на інтереси та потреби різних 

видів підприємств; 

─ дещо складна структура податкової системи; 

─ нестабільність та неузгодженість законів та законодавчих 

актів. 

Ці недоліки збільшують кількість слабких сторін 

підприємств, а часта неузгодженість інструментів реалізації 

податкової політики з суспільними потребами та менталітетом 

населення стає однією з основних причин фінансових криз та 

приведення підприємства до стану банкрутства. Тому ні в кого 

не виникає сумнівів що дану податкову систему треба 

реформувати та вдосконалювати. 

В умовах розвиненої економіки, як правило, застосовуються 

прямі й опосередковані форми фіскального регулювання (в тому 

числі й соціальної сфери), де до прямих форм належать: 
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мобілізація доходів до бюджетної системи через встановлення 

обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та державних 

цільових фондів; фінансування видатків на соціальні цілі; 

фінансові санкції за порушення податкового законодавства; 

бюджетні субсидії, субвенції і  дотації до місцевих бюджетів на 

соціальні цілі. До опосередкованих методів фіскального впливу 

на соціальні процеси належать: акумулювання суспільних 

фінансів через неподаткові форми; бюджетні кредити 

соціального спрямування; зростання фонду оплати праці в 

бюджетній сфері; надання пільг незахищеним верствам 

населення тощо [1, с.79]. 

На мою думку податкову політика потрібно розвивати у 

напряму більшої ефективності (повною мірою забезпечила 

надходження до бюджету достатньої суми коштів, а для цього 

потрібно вести правильний перерозподіл коштів між різними 

бюджетами та врегулювати податкові ставки для об’єктів різних 

рівнів фінансування   та справедливою (узгоджувала розміри 

податків та зборів відповідно до платоспроможності, а для цього 

потрібно інтенсивно застосовувати індивідуальний підхід до 

підприємств з різним рівнем доходів).  

Виходячи з того, що одною з основних проблем податкової 

політики є надмірне податкове навантаження, можна 

стверджувати, що домінантним напрямом підвищення 

економічної стабільності податкової політики є створення 

максимально сприятливих умов для розвитку підприємницької 

та інвестиційної діяльності. 

А щоб не лише досягти стабільності та нормованості 

податкової політики потрібно більше сконцентруватися на 

наукових дослідженнях у даній сфері діяльності, адже лише 

якщо податкова політика в нашій країні буде проводитися 

відповідно до певних соціально-економічних умов, притаманних 

Україні, то це призведе до  швидкого покращення результатів, 

які в подальшому нададуть змогу досягти стабільності та 

підвищення конкурентноспроможності країни поряд з іншими 
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економічно розвиненими країнами. 

Отже, податкова політика має специфічну сутність, власні як 

стратегічні, так і тактичні цілі, форми проведення та методи 

здійснення, наявність притаманного тільки їй інструментарію. 

Все це в єдності і складає її соціально-економічну природу [2]. 

Таким чином вдосконалення податкової політики залежить не 

лише від економічних чинників, а і від суспільного сприйняття 

щодо дій держави, пов’язаних з оподаткуванням. І на наш час 

потенціал для її вдосконалення залишається значним. 
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