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НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ
В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті розкрито економічну сутність акцизної політики як складової системи податкового регулювання
соціально-економічного розвитку країни. Запропоновано методологічні засади регулювання непрямого оподаткування,
що ґрунтуються на реалізації фіскального та регулюючого потенціалу податку на додану вартість і акцизного податку,
інституційних змін економічного середовища. Розвинуто підходи до визначення пріоритетних напрямів підвищення
фіскальної ефективності акцизного податку. Обґрунтовано доцільність здійснення інституційних змін податкового
регулювання у частині рівня використання податкових пільг та механізму адміністрування непрямих податків. Удоско-
налено методологічні засади здійснення оцінки дієвості непрямих податків, використання певних процедур державного
регулювання виробництва та обігу окремих груп підакцизних товарів.
Ключові слова: податкова політика,податкове регулювання,податкові надходження,непрямі податки,акцизна політика.
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Постановка проблеми. Непрямі податки є важливим
інструментом регулювання економічних процесів та скла-
довою державної фінансової політики у сфері формування
доходної частини бюджету з метою вирішення завдань со-
ціально-економічного розвитку країни. Підвищення ефек-
тивності застосування непрямих податків зумовлене необ-

хідністю збалансування внутрішнього попиту і пропозиції,
формуванням відповідних пропорцій розвитку споживчого
ринку, забезпеченням зростання рівня конкурентоспро-
можності вітчизняного товаровиробника, стимулюванням
пріоритетних видів економічної діяльності та підтримкою
розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
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Вагомим завданням непрямих податків у системі регу-
лювання фінансово-економічних відносин держави є поси-
лення дієвості бюджетно-податкової політики у сфері не-
прямих податків і використання відповідних процедур
державного регулювання обсягу виробництва товарів та
послуг. Задля активізації підприємницької діяльності важ-
ливим є реалізація фіскального і регулюючого потенціалу
непрямих податків, що сприятиме збільшенню доходної
частини бюджету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні
та практичні аспекти формування податкової системи,
впливу податкового регулювання на економічне зростан-
ня розглядались у працях зарубіжних учених Є. Аткінсона
(E. Atkinson), Ш. Бланкарта (C. Blankart), А. Вагнера
(A. Wagner), С. Ілловайського (S. Ilovayskiу), Дж. М. Кейнса
(J. M. Keynes), Р. Масгрейва (R. Musgrave), І. Озерова
(I. Ozerov), В. Пушкарьової (V. Pushkareva), М. Романовсь-
кого (M. Romanovskyi), В. Танзі (V. Tanzi), М. Тургєнєва
(M. Turhenev), І. Синиціної (I. Synytsina), А. Сміта (A. Smith),
А. Соколова (A. Sokolov), Д. Стігліца (J. Stiglitz), М. Фона-
рєва (M. Fonarev), Д. Черніка (D. Chernik), Т. Юткіної (T. Yut-
kina), І. Янжула (I. Yanzhul).

Питанням формування механізму непрямого оподатку-
вання та його впливу на економічний розвиток країни при-
свячено праці вітчизняних науковців В. Андрущенка,
О. Данілова, Ю. Іванова, А. Крисоватого, Л. Лисяк, І. Луні-
ної, І. Лютого, Г. П’ятаченка, А. Соколовської, Л. Тарангул,
В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та інших.

У більшості наукових праць з питань регулювання сис-
теми непрямого оподаткування визначається економічна
сутність непрямих податків, їх роль у формуванні доходів
бюджету [1–3]. Водночас, недостатньо досліджені аспекти
використання непрямого оподаткування в системі регулю-
вання економіки. Важливим є визначення пріоритетних на-
прямів підвищення дієвості податкової політики у сфері
непрямих податків, обґрунтування доцільності здійснення
інституційних змін податкового регулювання, посилення
ефективності використання певних процедур державного
регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів,
удосконалення адміністрування непрямих податків. 

Метою статті є розкриття та вдосконалення теорети-
ко-методологічних засад непрямого оподаткування в сис-
темі регулювання економіки. 

Основні результати дослідження. Державна політи-
ка у сфері непрямого оподаткування має досліджуватися
як вагома складова системи регулювання економіки.
Своєю чергою, значна фіскальна ефективність непрямих
податків, їх здатність впливати на обсяг виробництва то-
варів, надання послуг, а також обмежувати споживання
окремих видів підакцизних товарів дозволяє визначати
непряме оподаткування як один із основних інструментів
бюджетно-податкової політики. 

Упровадження збалансованої фінансової політики у
сфері непрямого оподаткування передбачає використан-
ня сукупності податкових інструментів регулювання еко-
номічних процесів, причому їх ефективність визначається
рівнем реалізації соціально-економічних потреб держави
за помірного податкового навантаження на суб’єктів гос-
подарювання й забезпечення сталого економічного роз-
витку. Підвищення ефективності непрямого оподаткуван-
ня реалізується шляхом досягнення балансу між такими
сферами діяльності держави, як фіскальна ефективність,
економічна доцільність і соціальна справедливість. Рівень
взаємозв’язку непрямих податків із макроекономічними
показниками повинен розглядатися через узгодження та-
ких напрямів: забезпечення здійснення впливу на економі-
чні процеси, вирішення соціальних питань і регулювання
споживання, реалізація фіскального потенціалу податків.

Аналіз наукових підходів до визначення сутності по-
даткової політики та її окремих частин дозволяє виснову-
вати, що акцизна політика є складовою системи податко-
вого регулювання соціально-економічного розвитку
країни, яка полягає у застосуванні сукупності фінансових,
економічних інструментів щодо формування системи не-

прямого оподаткування з урахуванням динаміки показ-
ників виробництва й обігу підакцизних товарів, що сприя-
тиме підвищенню обсягів відповідних податкових надход-
жень. Метою акцизної політики є належне регулювання
фінансово-економічних відносин у сфері встановлення, об-
числення, сплати акцизного податку, а також виробництва
та обігу окремих видів товарів, що дозволить збалансува-
ти інтереси учасників економічних відносин, забезпечуючи
виконання державними органами своїх законодавчо виз-
начених функцій у найбільш ефективний спосіб.

Система непрямого оподаткування характеризується
значною часткою надходжень від його застосування в за-
гальних податкових надходженнях бюджету країни, а та-
кож наявністю істотного регулюючого потенціалу,
здатністю впливати на структуру споживчого ринку і фор-
мувати стимули для росту конкурентоспроможності
вітчизняної податкової системи. Посилення дієвості по-
даткового регулювання у країнах із розвинутою та транс-
формаційною економікою є результатом підвищення рівня
глобалізації економічних процесів, що, своєю чергою, по-
требує вжиття комплексу заходів державної політики у
сфері непрямого оподаткування.

Досвід реалізації податкової політики у країнах із роз-
винутою економікою засвідчує зростання фіскального
значення непрямого оподаткування, а також посилення
регулюючого впливу непрямих податків. Починаючи з
2009 року, відбувається помірне підвищення частки не-
прямих податків у валовому внутрішньому продукті та до-
ходній частині бюджету України. Реформування системи
непрямого оподаткування в розвинених країнах у
2010–2012 роках здійснювалося в межах реалізації заходів
бюджетно-податкової консолідації, де одним із основних
напрямів стало збільшення ставок акцизного податку [4, c.
259]. В Україні акцизна складова у ціні підакцизних то-
варів є нижчою за аналогічний показник у розвинутих
країнах. Окрім того, за більшістю видів підакцизних то-
варів у вітчизняній податковій системі питома вага акциз-
ного податку менша, ніж у Росії, Білорусі та Молдові [5].

Використання податку на додану вартість, акцизного
податку, ввізного і вивізного мита як інструменту регулю-
вання економіки залежить від рівня соціально-економіч-
ного розвитку, особливостей функціонування вітчизняної
економіки, пріоритетів бюджетно-податкової політики.
Значна частка надходжень непрямих податків у доходах
бюджету постсоціалістичних країн значною мірою зумов-
лена рівнем інституційного забезпечення податкової
системи. На сучасному етапі особливостями непрямого
оподаткування є скорочення рівня використання дифе-
ренційованих ставок податку на додану вартість, а також
уніфікація переліку винятків із загальних правил оподат-
кування. Ставки цього податку знижуються для соціально
значущих товарів чи операцій, за якими складно обрахува-
ти об’єкт оподаткування, а також товарів, що мають дер-
жавну підтримку.

Посилення дієвості механізму непрямого оподаткуван-
ня у країнах із розвинутою і трансформаційною еко-
номікою залежить від використання цих податків у регу-
люванні окремих показників розвитку споживчого ринку.
Досягнення консенсусу між виконанням акцизним подат-
ком фіскальної функції та його впливом на рівень спожи-
вання шкідливих для здоров’я людини й навколишнього
середовища товарів є актуальним для більшості країн
світу. Доцільним є використання обґрунтованих наукових
підходів до регулювання споживання окремих груп підак-
цизних товарів з метою визначення оптимальних про-
порцій оподаткування алкогольних напоїв і тютюнових
виробів. Якість реалізації активної акцизної політики від-
чутно залежить від використання у практиці податкового
адміністрування провідного зарубіжного досвіду здійснен-
ня моніторингу за виробництвом та обігом підакцизних то-
варів, а також можливості електронного декларування і
контролю таких операцій.

Важливим є обґрунтування формування та реалізації
заходів державної політики у сфері непрямого оподатку-
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вання у частині врахування наявного світового досвіду
проведення ефективних податкових реформ, результа-
том яких стало досягнення цільових орієнтирів обраної бю-
джетно-податкової політики. Водночас, реалізація за-
ходів, спрямованих на зростання рівня непрямого
оподаткування, потребує узгодження із стратегічними на-
прямами вдосконалення цієї політики у країнах – торго-
вельних партнерах. 

Становлення і розвиток вітчизняної системи оподатку-
вання характеризується постійними змінами в її інсти-
туційному забезпеченні. Механізм непрямого оподатку-
вання, своєю чергою, також постійно вдосконалюється з
урахуванням особливостей розвитку економіки, пріори-
тетів бюджетного регулювання. На нинішньому етапі реа-
лізації бюджетно-податкової політики непрямі податки за-
лишаються вагомою складовою податкових надходжень
держави (табл.). За результатами виконання зведеного
бюджету у 2012 році, питома вага непрямих податків у по-
даткових надходженнях становить 52,8%, у тому числі
відповідний показник з податку на додану вартість –
38,5%, акцизного податку, ввізного та вивізного мита –
10,6% і 3,7% відповідно.

До основних факторів, що впливають на показники
надходжень непрямих податків до бюджету, слід віднести
рівень використання бази оподаткування, інфляційні про-
цеси, валютний курс, величину ставок оподаткування,
ефективність податкового адміністрування, рівень вико-
ристання схем ухилення від сплати податків, наявність ви-
нятків із загальних правил оподаткування та інші.

Важливим чинником, що впливає на показники реа-
лізації фіскального і регулюючого потенціалу непрямого
оподаткування, є рівень використання податкових пільг.
Втрати бюджету від запроваджених пільг із податку на
додану вартість та акцизного податку щорічно збільшу-
ються, що впливає на фіскальну ефективність непрямого
оподаткування. Обґрунтовано, що незважаючи на зни-
ження обсягу пільгового оподаткування у 2012 році, ме-
ханізм надання податкових пільг зі сплати непрямих по-
датків потребує вдосконалення, про що свідчить
структура таких пільг та їх цільове використання. Визна-
чено, що пільги з акцизного податку хоч і спрямовуються
для регулювання структури ринку підакцизних товарів,
однак ефективність цих податкових інструментів зале-
жить від налагодженої системи контролю за якісними по-
казниками виробництва та продажів підакцизних товарів.

Проведений аналіз реалізації фіскального потенціалу
акцизного податку дозволив встановити наявність струк-
турних змін у його надходженнях, зокрема щорічне зрос-
тання його частки за рахунок оподаткування тютюнових
виробів. Унаслідок кількаразового підвищення податко-
вих ставок для окремих груп підакцизних товарів у
2008–2010 роках частка акцизного податку в податкових
надходженнях збільшилася до 12,1% [8]. Нами встановле-
но, що надходження акцизного податку мають регіональні
особливості, що пов’язано із концентрацією виробників та
імпортерів підакцизних товарів у ряді адміністративно-те-

риторіальних одиниць. Наприклад, понад 75,1% надход-
жень податку із вітчизняних товарів сплачують підприєм-
ства, що здійснюють діяльність у Полтавській, Черкаській,
Чернігівській, Харківській областях та місті Києві. 

Авторами визначено, що умовою реалізації фіскально-
го потенціалу непрямого оподаткування є підвищення
ефективності податкового адміністрування. Реалізація
новацій Податкового кодексу певним чином дозволила
покращити його якісні характеристики, що особливо сто-
сується процедур бюджетного відшкодування податку на
додану вартість та контролю за правильністю формуван-
ня податкових зобов’язань зі сплати непрямих податків.
Ефективність адміністрування непрямих податків можна
підвищити шляхом подальшого розвитку електронних
сервісів взаємодії платників податків і фіскальних органів,
використання сучасних інструментів здійснення податко-
вого контролю, постійного моніторингу податкових ри-
зиків.

Пріоритетними напрямами підвищення ефективності
використання непрямого оподаткування в регулюванні
соціально-економічних процесів є зниження рівня мініма-
льних податкових зобов’язань за відповідного спрощення

адміністрування непрямих по-
датків, визначення обов’яз-
кових критеріїв для надання
податкових пільг, сприяння
розвитку внутрішнього ринку
через формування додаткової
вітчизняної товарної пропо-
зиції та стимулювання плато-
спроможного попиту.

Підвищення рівня конку-
рентоспроможності вітчиз-
няної економіки потребує
формування і реалізації ефе-
ктивних підходів державної
політики у сфері непрямого
оподаткування. Серед голо-
вних цілей використання не-
прямих податків у системі ре-

гулювання економіки слід визначити такі: 
• зміцнення позицій вітчизняних товаровиробників на

міжнародних ринках; 
• підтримка виробництва якісних товарів через надання

податкових преференцій; 
• стимулювання залучення інвестицій у реальний сектор

економіки;
• сприяння насиченню споживчого ринку соціально значу-

щими товарами і послугами; 
• забезпечення раціонального використання природних

ресурсів шляхом реалізації регулюючого потенціалу не-
прямого оподаткування енергоресурсів;

• формування стимулів, спрямованих на зниження рівня
споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 

• зменшення загального рівня затрат на адміністрування
непрямих податків.

Застосування непрямих податків у податковій сис-
темі – один із шляхів формування раціональної галузевої
структури вітчизняної економіки, однак при цьому основ-
ним інструментом залишається надання пільг і префе-
ренцій. У такому випадку важливим є здійснення оцінки
ефективності їх застосування і врахування отриманих ре-
зультатів у процесі вдосконалення вітчизняного механізму
непрямого оподаткування. У розвинених країнах розши-
рення практики використання стандартної ставки подат-
ку на додану вартість та відповідно скорочення пільг з
його сплати, у тому числі через звільнення від оподатку-
вання, а також застосування знижених ставок є одним із
основних напрямів здійснюваних заходів із гармонізації
цього виду непрямого оподаткування.

У ході дослідження нам вдалося виявити взаємо-
зв’язок між оптимізацією використання пільг зі сплати по-
датку на додану вартість і реалізацією заходів, спрямова-
них на зниження рівня ухилення від його сплати. Виходячи

Таблиця 
Динаміка питомої ваги непрямих податків у валовому внутрішньому продукті

за 2003-2012 роки, %

Джерело: Cкладено авторами на основі [6; 7]
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із сформованої вітчизняної практики та світових тенденцій
розвитку непрямого оподаткування, найбільш прийнятни-
ми напрямами реформування податку на додану вартість
є зниження ставки податку, розширення бази оподатку-
вання і оптимізація податкових пільг із приведенням у дію
відповідних компенсаторних механізмів податкового регу-
лювання. Умовами зниження стандартної ставки податку
на додану вартість є вдосконалення процесів податкового
адміністрування та використання сучасних можливостей
електронного аудиту. Ефективне функціонування системи
управління податковими ризиками у сфері адмініструван-
ня податку на додану вартість повинно супроводжуватися
вдосконаленням положень податкового законодавства і
застосуванням відповідних заходів для недопущення зни-
ження рівня надходжень податку до бюджету.

Вважаємо обгрунтованим розширення практики ак-
цизного оподаткування енергоресурсів шляхом долучення
до їх складу природного газу й електроенергії, підвищення
ефективності контролю за формуванням податкових зо-
бов’язань зі сплати акцизного податку, що можливо досяг-
ти через удосконалення окремих процедур державного
контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів.

Висновки. Непряме оподаткування доцільно розгля-
дати як механізм формування доходів бюджету в системі
перерозподілу фінансових ресурсів між державою і кінце-
вими споживачами. Створення умов для ефективного
адміністрування непрямих податків забезпечить збіль-
шення їх частки у структурі податкових надходжень, що
сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату, а відтак і
довгостроковому економічному зростанню. Визначення
оптимального балансу використання податку на додану
вартість та акцизного податку для досягнення цілей підви-
щення фіскальної ефективності вітчизняної податкової си-
стеми позитивно впливає на процес виконання державою
встановлених соціально-економічних функцій. За допомо-
гою непрямого оподаткування можна формувати ресурси
для покриття суспільно необхідних витрат при реалізації
фіскальної функції і створювати передумови для струк-
турної перебудови вітчизняної економіки.

Упровадження запропонованих методологічних засад
регулювання непрямого оподаткування забезпечить
повніше використання фіскального й регулюючого по-
тенціалу податку на додану вартість та акцизного подат-
ку. У процесі наповнення непрямими податками доходної
частини бюджету пропонується застосовувати сукупність
відповідних показників, які дозволяють визначати резер-
ви підвищення ефективності непрямого оподаткування в
системі регулювання економіки.

Урахування досвіду країн із розвинутою і трансфор-
маційною економікою сприятиме покращенню відпо-
відного рівня податкового регулювання економіки. Підхід
розвинутих країн до використання податку на додану
вартість та акцизного податку може стати в нагоді при
формуванні оптимальної структури податкових надход-

жень. Зокрема корисною для України нам видається прак-
тика збільшення акцизної складової у ціні реалізації підак-
цизних товарів, вдосконалення акцизного оподаткування
енергоресурсів, трансформації використання інструментів
регулювання структури споживчого ринку, підтримки по-
питу на соціально важливі товари, обмеження рівня спо-
живання деяких підакцизних товарів з урахуванням тен-
денцій соціально-економічного розвитку. Корисним для
нашої країни є також міжнародний досвід застосування
дієвих механізмів підвищення ефективності податкової
політики держави у сфері непрямих податків.
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