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Сучасні соціальні здобутки найрозвиненіших країн світу спонукають 

інші регіони світу до соціально результативних дій. У цьому плані не стала 

винятком і Україна, де створення основи соціальної держави за аналогом про-

відних країн світу визначає основний напрям трансформації суспільних відно-

син і головний зміст соціально-економічної стратегії держави. Оподаткування 

як соціальний інститут виступає одним із основних інструментів соціальної 

політики держави, призначення якої – забезпечити існування і відтворення ці-

лісної сукупності соціальних суб'єктів у рамках суспільства як єдиної соціаль-

ної системи та сприяти формуванню умов для розвитку і самореалізації соціа-

льного потенціалу людини, її сутнісних сил як основи подальшого розвитку 

соціуму в цілому [1, с. 140]. 

Проблеми податків та соціального спрямування податкових систем дос-

ліджуються в працях як іноземних, так і вітчизняних вчених, таких як В. Б. 

Тропіна [1], Т. В. Калінеску [2], В. Л. Андрущенко [3], Р. А Масгрейв [4] та 

інших. У зазначених працях доводиться думка, що сучасні реалії потребують 

поглиблення досліджень соціальної функції податків. Проте питання ролі по-

даткової політики в соціалізації економіки України ще недостатньо вивчене, 

тому дане дослідження є актуальним незважаючи на існуючі напрацювання. 

Метою дослідження є визначення ролі податкової політики в процесі соціалі-

зації економіки України. 

Соціалізація економіки представляє цільову орієнтацію економічного 

розвитку на забезпечення потреб людини [5, с. 6-7]. Тож соціалізація економі-

ки України має відповідати таким основним принципам: послідовність та ста-

більність здійснення; об’єктивна обумовленість та суб’єктивне забезпечення; 
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забезпечення єдності та взаємоузгодження соціальної та економічної спрямо-

ваності; гуманізм; соціальна справедливість; соціальна конкуренція.  

Оптимальне співвідношення наведених вище складових принципів бага-

то в чому обумовлює раціоналізацію податкової політики. Вона повинна пе-

редбачати всебічний доступ до соціальних послуг через надання державних 

кредитів, грошових виплат на задоволення соціальних потреб унаслідок обме-

женості ресурсів тільки для осіб з незначними доходами, а також до гаранто-

ваного мінімуму заробітної плати. Різні перетворення мають розпочинатися з 

формування моральних цінностей кожного громадянина суспільства та подат-

ківців. Це і буде основою самореалізації усіх громадян – платників податків, 

податківців та гармонізації податкових відносин у суспільстві [2, с. 162-163]. 

Податкова і соціальна політика мають будуватися на принципі взаємоуз-

годженості. І кожен платник податку буде зацікавленим у його сплаті, оскіль-

ки знатиме, на що в результаті спрямовуються його кошти і що він отримає. 

Гідний рівень життя населення має стати метою податкової і соціальної 

політики держави і метою функціонування кожного суб’єкта господарювання.  

Таким чином, податкова політика в соціалізації економіки відіграє важ-

ливу роль, оскільки соціально орієнтована економіка стає життєздатною тіль-

ки тоді, коли дотримуються необхідні межі соціального захисту. Саме подат-

кова політика забезпечує фінансове функціонування суспільства. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Наприкінці XXІ ст. прискорився процес демократизації державного уст-

рою та управління. У багатьох країнах невід'ємною складовою демократично-

го управління є місцеві органи самоврядування. В умовах трансформації еко-

номіки України однією з найважливіших складових частин її фінансової сис-

теми є місцеві фінанси. Таким чином, необхідність всебічного дослідження 

соціально-економічного призначення місцевого оподаткування, шляхів та ме-

ханізмів посилення їх соціальної спрямованості, зумовили обрання даної теми 

дослідження. 

Серед вчених, які приділяють значну увагу питанням реформування мі-

сцевих податків і зборів в країнах з ринковою економікою та перспективам 

соціалізації системи місцевого оподаткування в Україні можна назвати таких, 

як Бандида М., Швець В.О., Шевченко О.В., Ярема Б.П., Маринець В.П. [2, с. 

35; 3, с. 32; 4, с. 8; 5, с. 77]. 

Метою роботи є визначення необхідності реформування місцевого опо-

даткування в соціальному аспекті. 

Місцеві фінанси відіграють надзвичайно велику роль в соціально-

економічній системі кожної держави, де визнається і діє ефективне у фінансо-

вому плані місцеве самоврядування [1, с. 37]. Місцеве оподаткування повинно 

забезпечувати такі соціальні та економічні аспекти розвитку України [1, с. 39]: 

стабілізацію економічної системи; 




