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У роботі досліджуються сутність регіональної податкової політики, критерії, яким вона по-
винна відповідати. Розглянуті основні недоліки, які мають місце в даній сфері, визначені пробле-
ми. Запропоновані напрямки реформування в сфері регіональної податкової політики.
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ВСТУП
Розвиток економіки України, її конкурентоспроможність та інтеграція в європейське співтова-

риство залежить від ефективності економічної політики держави, складовою частиною якої є по-
даткова політика. Головна мета податкової політики — це створення стабільної податкової систе-
ми, яка б забезпечила достатній обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціону-
вання економіки держави, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників по-
датків, а також створення умов для інтеграції України у світове співтовариство [6].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На даний момент українська податкова система є однією з найбільш складних і найменш ефек-

тивних систем не тільки серед країн європейського регіону, а й у глобальному порівнянні. Це
неодноразово підтверджувалося різними міжнародними рейтингами, де податкова система Украї-
ни посідає одне з останніх місць, про це говорять дослідження вітчизняних економістів та оцінки
інвесторів. Так, згідно з рейтингом податкових систем Рауing § Тахез 2010, підготовленим Світо-
вим банком спільно з РriсеWаtегhоusеСоорегs, Україна посідає 181 місце із 183 країн, які були
досліджені [4]. Це свідчить про те, що питання реформування вітчизняної податкової системи та
податкової політики не втрачає актуальності і вимагає першочергового рішення.

Проблемам реформування податкової політики і підвищення її ефективності присвячено до-
сить багато праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів, таких як Іванов Ю.Б.,
Крисоватий Ф.І. [7], Тарангул Л.Л. [12], Наумова Л.Ю. [6] та інші.

В їх роботах досліджувалось удосконалення нормативно-правової бази, підвищення ефектив-
ності систем адміністрування податків, зборів та обов’язкових платежів, а також розширення бази
оподаткування, спрощення системи адміністрування податків та інше. Незважаючи на це, зали-
шилося досить багато питань, які вимагають додаткових досліджень. Недостатньо освіченим за-
лишається питання щодо реформування та підвищення ефективності регіональної податкової
політики.

Мета дослідження полягає у виявленні основних проблем чинної регіональної податкової полі-
тики, а також у визначенні основних напрямів її удосконалення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економісти по-різному характеризують поняття податкової політики, розуміючи під ним уп-

равлінські рішення, заходи, відносини, акти, дії держави у сфері оподаткування. Одні автори ви-
значають податкову політику як сукупність управлінських рішень у сфері податкового плануван-
ня, регулювання і контролю, прийнятих вищим керівництвом країни. Інші вважають, що податко-
ва політика — це система взаємовідносин між платниками податків і державою, а також стратегій
їх дій в різних умовах господарювання та економічних системах.

На основі вивчених визначень можна зробити висновок про те, що податкова політика являє
собою систему державних заходів у сфері оподаткування, які відображають спрямованість і ступінь
державного втручання в економіку [7].

При вивченні державної податкової політики необхідно приділити особливу увагу податковій
політиці, що проводиться на регіональному рівні, оскільки для того, щоб забезпечити економічне
зростання всієї держави, для початку необхідно забезпечити розвиток окремих його регіонів.
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Регіональну податкову політику можна визначити як систему заходів, що проводяться держав-
ною та місцевою владою у сфері податкових відносин, спрямованих на удосконалення системи
оподаткування регіонів з урахуванням їх економічного розвитку та податкового потенціалу.

Для стимулювання економічного розвитку на регіональному рівні необхідно впроваджувати
регіональну податкову політику, яка б сприяла зростанню власних доходів місцевих бюджетів,
реального зниження податкового навантаження, обґрунтованого призначенням податкових пільг,
покращення адміністрування податків і зборів [3].

Регіональна податкова політика залежить від багатьох факторів, до яких відноситься залежність
регіону від рівня централізації бюджетних ресурсів, механізму їх перерозподілу між державним
та місцевими бюджетами, організації міжбюджетних відносин, стану соціально-економічного
розвитку регіонів та інших.

До основних завдань регіональної податкової політики віднесено: створення правової бази для
реалізації цілей регіональної податкової політики; підтримка регіонів, що потребують фінансової
допомоги з боку держави, і законодавче закріплення переліку таких регіонів; задіяння податкових
інструментів, що стимулюють економічний розвиток регіонів, зокрема надання податкових пільг
окремим товаровиробникам, забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів [12].

Регіональна податкова політика має відповідати певним критеріям, таким як:
1. Ефективність. Прибуток від встановлених місцевих податків і зборів повинен бути не мен-

ше витрат на адміністрування даних податків, при цьому отриманий прибуток повинен бути мак-
симально високим, щоб не допустити великої кількості податків і зборів. Так само необхідно
пам’ятати про економічну ефективність, оскільки високі ставки можуть призвести до відтоку
бізнесу з регіону.

2. Справедливість. При однакових умовах на платників податків повинен накладатися однако-
вий місцевий податок.

3. Користування благами. Значна частина місцевих податків йде на надання комунальних по-
слуг, якими користується місцеве населення і підприємці. Згідно з принципом користування бла-
гами, щоб задовольнявся критерій справедливості, з обох платників податків, які отримують од-
накову вигоду від якоїсь комунальної послуги, повинні стягуватися однакові податки (незалежно
від їхньої платоспроможності).

4. Прив’язаність податків до місцевих видатків. Місцеві податки і збори повинні бути чітко
пов’язані з витратами місцевої влади, щоб платники знали про підзвітність їм місцевої влади за
те, як використовуються податкові надходження. Крім того, практика європейських держав у сфері
місцевого оподаткування доводить, що місцеві податки повинні бути прямими. Коли податковий
тягар безпосередньо простежується і відчувається тими, хто платить податки, збільшується
ймовірність того, що платники будуть підтримувати посадових осіб у їх діях, більше ніж, якби
мова йшла про непрямі податки.

5. Гнучкість. Місцева податкова система повинна стимулювати розвиток пріоритетних сфер
бізнесу в конкретному регіоні та гнучко реагувати на зміни у фіскальній і інфляційної політиці
держави [5].

Наведені критерії є основою для ефективного розвитку податкової політики регіону. Але, як
показує практика, на даний момент далеко не всім критеріям відповідає діюча політика. В Україні
регіональна податкова політика має ряд недоліків, до них можна віднести:

1. Вузький перелік місцевих податків і зборів. На відміну від більшості розвинених країн світу,
в Україні перелік місцевих податків і зборів є досить обмеженим. Якщо в українському законо-
давстві визначено 5 місцевих податків і зборів, то в окремих країнах Європейського союзу їх
кількість перевищує сотню [11].

2. Відсутність фіскально значущих податків місцевого рівня. У більшості розвинених країн світу
місцеві податки і збори складають значну частку у зведеному бюджеті. Так, в Японії місцеві подат-
ки і збори становлять 35% доходів органів місцевого самоврядування, Великобританії — 37%, Гер-
манії — 46%, Франції — 67%, США — 66%. В Україні ж цей показник на порядок нижче [ 9].

3. Велика кількість малоефективних податків і зборів, дохід від яких не перевищує витрати на
їх адміністрування. Дана проблема була частково вирішена з прийняттям Податкового кодексу,
коли замість 14 діючих раніше податків і зборів було залишено лише 5 [1].

4. Низька зацікавленість органів місцевої влади у формуванні сприятливого інвестиційного
клімату в регіоні та активізації економічної діяльності. На даний момент до вагомих податків,
закріплених за місцевими бюджетами, можна віднести податок з доходів фізичних осіб. Як відо-
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мо, він відноситься до кошику доходів, які враховуються при визначенні розміру міжбюджетних
трансфертів, тому місцеві органи влади не мають серйозних стимулів для створення нових робо-
чих місць, оскільки збільшення доходів від сплати податку на доходи фізичних осіб у наслідку
приведе до зменшення міжбюджетного трансферту і не вплине на обсяг фінансових ресурсів відпо-
відної адміністративно-територіальної одиниці. Доходи від сплати податку на прибуток
підприємств не пов’язані з місцевими бюджетами, тому органи місцевої влади не мають фіскаль-
них стимулів для розвитку середнього і малого бізнесу [4].

5. Відсутність стимулів у органів місцевої влади до активної реалізації фіскального потенціалу
відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Оскільки підвищення фіскальної ефектив-
ності, як загальнодержавних податків, так і закріплених за місцевими бюджетами, відчутно не
впливає на доходи місцевих бюджетів, місцеві органи влади не зацікавлені в роботі над реаліза-
цією податкового потенціалу регіону.

6. Відсутність правових механізмів у органів місцевого самоврядування для введення на своїй
території власних податків і зборів. Місцеві органи влади в багатьох країнах (США, Франція, Італія)
наділені правом самостійно встановлювати місцеві податки і збори. Така самостійність може про-
являтися в різних, найбільш зручних для конкретних умов, формах, відповідаючих державному
устрою і розподілу повноважень між центральним урядом і місцевим самоврядуванням [5].

7. Безсистемне і невиправдане надання податкових пільг, що посилює і так високе пільгове
навантаження і на ефективні підприємства, які сумлінно сплачують податки.

Крім усього іншого, до проблем, з якими стикається чинна податкова політика, можна віднес-
ти тінізацію економіки, корупцію, непрозорі схеми адміністрування податків і зборів, відсутність
довіри громадян до податкових служб та інші. Все це досить негативно. позначається на еконо-
мічному розвитку окремих регіонів і всієї країни.

Притаманні на даному етапі проблеми говорять про необхідність проведення реформ у сфері
регіональної податкової політики.

Реформування являє собою поетапну, динамічну трансформацію системи оподаткування, яка
полягає в усуненні причин, що сприяють тінізації економіки, зменшення кількості неефективних
податків, забезпечення прозорості, здешевленні механізму справляння податків і зборів та спро-
щення самої системи оподаткування [8].

Для підвищення ефективності діючої регіональної податкової політики доцільно було б роз-
ширити перелік фіскально значущих місцевих податків і зборів за рахунок переведення деяких
загальнодержавних податків і зборів у розряд місцевих, або за рахунок введення абсолютно но-
вих місцевих податків і зборів. Раціональним було б закріплення за місцевими бюджетами части-
ни загального обсягу державних податків, які не будуть враховуватися при розрахунку міжбюд-
жетних трансфертів. Податки, на збір яких місцеві органи самоврядування здійснюють дуже слаб-
кий вплив (податок з доданої вартості), повинні залишатися виключно «централізованими» по-
датками. Наприклад, для стимулювання органів місцевої влади у розвитку податкового потенціа-
лу відповідної адміністративно-територіальної одиниці доцільно було б закріпити за місцевими
бюджетами частину податку на прибуток підприємств [10].

Необхідно також надати право місцевій владі самостійно визначати, з числа встановлених за-
коном, перелік місцевих податків і зборів, які будуть більш ефективні на певній території, і відмов-
лятися від тих, які не мають відповідної бази оподаткування. При цьому можливе введення подат-
кових паспортів регіону, які включали б в себе розрахунок низки показників, серед яких узагаль-
нені зведені показники, які характеризують трудовий та промисловий потенціал регіону; основні
показники, використовувані для розрахунку податкової бази; доходи, що випадають у зв’язку з
наданням пільг; структура надходжень податків і зборів по галузях економіки; коефіцієнти збору
податків, як в цілому по регіону, так і в розрізі податків та інші. Ця система вже застосовується в
зарубіжних країнах, у тому числі і в Російській Федерації. Такий аналіз дозволив би оцінювати
існуючу податкову базу регіону, рівень податкового навантаження в розрізі окремих видів по-
датків в динаміці, по галузях, а також розробляти прогноз надходження податків і зборів на перс-
пективу, як в умовах чинного законодавства, так ї з урахуванням його можливої зміни [2].

Важливим етапом у підвищенні ефективності податкової політики є реформування податкової
служби, оскільки має місце бути неефективний розподіл функцій і процедур між структурними
підрозділами податкової служби, а також окремими працівниками. Система є досить централізо-
ваною, що призводить до необхідності центрального органу податкової служби вирішувати дрібні
проблеми, які більш ефективно будуть вирішуватися на місцевому рівні.
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Необхідно зробити систему оподаткування більш прозорою, це дозволило б повернути довіру
населення до податкових органів, потрібно підвищення жорсткості контролю, щоб зменшити ухи-
лення від сплати податків.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що податкова політика, яка проводиться

як на державному, так і на місцевому рівні, має ряд недоліків. Прийняття Податкового кодексу не
вирішило всіх проблем, і для підвищення ефективності податкової системи держави необхідно
подальше реформування в галузі оподаткування. Вдалося виявити основні проблеми регіональ-
ної податкової політики, серед яких: недостатня кількість фіскально значущих місцевих податків
і зборів; недостатня самостійність органів місцевого самоврядування в питаннях оподаткування;
відсутність стимулів для місцевої влади в підвищенні податкового потенціалу регіону та поліп-
шенні умов для розвитку малого і середнього бізнесу та інші.

Для вирішення цих проблем необхідно частину загальнодержавних податків закріпити за місце-
вими бюджетами; надати право органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати
податки, які найбільш ефективні в певних регіонах; забезпечити прозорість проводимої податко-
вої політики; посилити заходи по боротьбі з корупцією та ухилянням від сплати податків.
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