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У статті розглянуто теоретичні основи функціонування податкових пільг, а саме шляхом аналізу наукових 
досліджень узагальнено підходи до трактування поняття «податкова пільга». Обґрунтовано власний підхід до 
визначення цієї категорії, визначено мету надання податкових пільг. Розкрито сутність суперечливого харак-
теру податкових пільг як одного з інструментів державного податкового регулювання.

Ключові слова: податки, податкові пільги, податкове регулювання, податкове навантаження, пільгове 
оподаткування, податковий механізм.

Гусейнова Э.Ф. ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье рассмотрены теоретические основы функционирования налоговых льгот, а именно путем анали-

за научных исследований обобщены подходы к трактовке понятия «налоговая льгота». Обоснован собствен-
ный подход к определению этой категории, определена цель предоставления налоговых льгот. Раскрыта 
сущность противоречивого характера налоговых льгот как одного из инструментов государственного налого-
вого регулирования.

Ключевые слова: налоги, налоговые льготы, налоговое регулирование, налоговая нагрузка, льготное 
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Guseinova E.F. THE TAX BENEFITS AS THE INSTRUMENT OF THE TAX REGULATION
The theoretical basis of the functioning of tax benefits were examined, in particular, the approaches of the in-

terpretation of the term “tax benefits” were summarized in the article through the analysis of scientific researches. 
Own approach of the author to the definition of this category was justified and the purposes of granting tax benefits 
were defined. The concept of the contradictory nature of tax benefits as one of the tools of state tax regulations was 
disclosed.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Важливим елементом податко-
вої системи та податкової політики будь-
якої економічної системи світу є податкові 
пільги, через які можна опосередковано 
регулювати соціально-економічні пропо-
рції, а також здійснювати державне регу-
лювання соціально-економічного розвитку 
держави, системний внутрішній перероз-
поділ фінансових ресурсів між окремими 
суб’єктами господарювання. Реалізація цих 
завдань можлива за рахунок застосування 
різних інструментів, зокрема податкових 
пільг як стимулюючого важеля розвитку 
національної економіки. Податкові пільги 
дають змогу цілеспрямовано впливати на 
економічну поведінку платників податків та 
підтримувати пріоритетні напрями господа-
рювання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Особлива увага дослідженню податкових 
пільг останнім часом приділена в працях таких 
вітчизняних та зарубіжних авторів, як, зокрема, 

В.І. Гурєєв [13], О.Ю. Дубовик [14], В.Б. Захо-
жай [12], Н.П. Кучерявенко [9], Я.В. Литви-
ненко [12], О.І. Луніна [11], Т.В. Паєнтко [6], 
О.А. Підлісна [7], Д.М. Серебрянський [10], 
А.М. Соколовська [11], В.О. Швадченко [8]. 
Необхідно констатувати, що не всі визна-
чення, надані в працях вчених, є вичерпними 
та коректними. Автори найчастіше зосеред-
жуються на одній ознаці або певній кількості 
ознак поняття «податкова пільга», залиша-
ючи інші її особливості без належної уваги.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання державного 
податкового регулювання шляхом надання 
пільг ще не мають остаточного методологіч-
ного вирішення, адже на теоретичному рівні 
відсутній єдиний підхід до використання поня-
тійного апарату щодо категорії «податкова 
пільга». Система пільг постійно змінюється 
залежно від напрямів податкової політики та 
пріоритетів в оподаткуванні певних груп плат-
ників податків. З огляду на це постає нагальна 
потреба детального визначення напрямів 
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розв’язання теоретичних проблем, що сто-
суються вдосконалення понятійного апарату 
застосування податкових пільг.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Актуальність дослідження 
та наявність нерозв’язаних теоретичних про-
блем, що стосуються визначення місця та 
ролі пільг у системі державного податкового 
регулювання, обумовили мету статті та коло 
питань, які розглянуті в роботі. Метою статті є 
узагальнення теоретичних аспектів викорис-
тання податкових пільг як інструмента подат-
кового регулювання та стимулювання соці-
ально-економічних процесів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для більш точного та правильного 
визначення поняття «податкова пільга» слід 
звернутися до словників. Саме слово «пільга» 
походить від давньоруського «льгота», разом 
з яким використовувалось українське «льго», 
«вільго», білоруське «ільго» («легкий», «сво-
бода», «воля») [1, с. 453]. Усі ці слова позна-
чали особливі права, переваги перед іншими, 
більшу свободу, пізніше стали вживатися у 
значенні звільнення від данини, податків, 
робіт. Так, слово «пільга» у Великому тлумач-
ному словнику української мови визначається 
як «переважне право звільнення від певних 
обов’язків, право користування будь-чим, 
яке надається як виняток із загальних пра-
вил, встановлених законом» [2, с. 378]. В тлу-
мачному словнику С.І. Ожегова наводиться 
аналогічне поняття: «пільга – це переважне 
право, полегшення, що надається як виняток 
із загальних правил» [3, с. 238]. У Великому 
енциклопедичному словнику пільга визна-
чена як надання будь-яких переваг, част-
кове звільнення від виконання встановлених 
правил, обов’язків або полегшення умов їх 
надання [4, с. 459]. Таким чином, загальним 
для вказаних визначень є підхід до пільг як до 
чогось виключного, того, що надається лише 
певній категорії суб’єктів.

Згідно з Податковим кодексом України 
податкову пільгу визначено як передба-
чене податковим та митним законодавством 
звільнення платника податків від обов’язку 
щодо нарахування та сплати податку та 
збору, щодо сплати ним податку та збору в 
меншому розмірі за наявності визначених 
підстав, що характеризують певну групу 
платників податків, вид їх діяльності, об’єкт 
оподаткування або характер та суспільне 
значення здійснюваних ними витрат [5]. 
Визначення, надане українським законодав-
ством, є широким, адже воно визначає певні 

підстави, за допомогою яких можна бути 
звільненими або частково звільненими від 
сплати податків, а також вбачає той факт, 
що платник податку може бути не тільки 
звільнений від сплати податку та збору, але 
й звільнений частково.

Водночас пункт 7.1 Податкового кодексу 
України визначає елементи податку, а пункт 
7.2 фіксує, що під час встановлення податку 
можуть передбачатися податкові пільги та 
порядок їх застосування [5]. Таким чином, 
податкові пільги можна вважати додатковим 
елементом податку. Але це визначення, на 
нашу думку, є неповним, адже не розкрива-
ється вся сутність податкових пільг, але при 
цьому зазначається, що пільга є елементом 
податку, тому без податку не може бути вико-
ристана пільга.

Аналізуючи визначення податкових пільг, 
які наводяться у вітчизняній та зарубіжній 
економічній та юридичній літературі, конста-
туємо, що не всі з них є вичерпними та корек-
тними. Автори, як правило, підкреслюють 
одну або кілька ознак поняття «податкова 
пільга», залишаючи інші її особливості без 
належної уваги.

Так, доктор економічних наук Т.В. Паєнтко 
визначає податкову пільгу як надану плат-
нику можливість зменшення суми податку 
або збору, що підлягає сплаті, за наявності 
підстав, встановлених актами податкового 
законодавства [6]. Названий підхід не позбав-
лений певних вад, адже таке визначення дає 
змогу віднести до категорії податкових пільг і 
оптимізацію податкових пільг, і ухиляння від 
сплати податків, тому що вони також дають 
можливість зменшити суму податку та збору, 
що підлягає сплаті. При цьому можливе не 
тільки зменшення суми податку, але й повне 
звільнення від сплати податку.

О.А. Підлісна також зазначає, що надання 
пільги зменшує податкові зобов’язання, не 
говорячи про можливість повного звільнення 
від податку. Також автор визначає пільгу 
як законодавчо закріплений перелік умов 
[7, с. 8], але саме поняття «пільга» не може 
бути описано як перелік умов, адже це є пев-
ними підставами та характеристиками плат-
ника податку, що разом з пільгою належать до 
елементів податку.

На думку економіста В.О. Швадченко, 
пільга – це певною мірою привілей, який дер-
жава надає окремим категоріям платників, 
що відповідають встановленим критеріям [8], 
при цьому автор не зазначає мету отримання 
пільги.
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Не зазначає мету також професор 
Н.П. Кучерявенко, говорячи, що податкова 
пільга – звільнення платника податків від 
нарахування та сплати податку або сплата 
ним податку в меншому розмірі за наяв-
ності підстав, визначених чинним законо-
давством [9].

Натомість Д.М. Серебрянський вважає, 
що податкова пільга – це сукупність фіскаль-
них дій держави, не закладених у загально-
прийнятих основах прибуткового оподатку-
вання підприємств, що, зрештою, приводять 
до повного або часткового звільнення при-
бутку від оподаткування з метою активіза-
ції державних, територіальних чи галузевих 
пріоритетних напрямів фінансово-господар-
ської діяльності, що реалізуються протягом 
визначеного законом терміну [10]. Як видно 
з визначення, науковець зазначає мету отри-
мання податкових пільг, причому розглядає 
її на макрорівні, говорячи про те, що це є 
саме сукупністю фіскальних дій держави, 
яка є важливою складовою роботи держави 
як регулятора національної економіки. Але 
автор наголошує на тому, що пільги приво-
дять до повного або часткового звільнення 
прибутку від оподаткування, що є хибним, 
адже існують інші об’єкти оподаткування, що 
можуть бути звільненні від податків.

Так, на думку економістів А.М. Соколо-
вської та О.І. Луніної, під податковими піль-
гами слід розуміти передбачене та регламен-
товане нормами податкового законодавства 
(за наявності об’єкта оподаткування) від-
хилення від нормативних вимог оподатку-
вання, що відбувається у формі повного або 
часткового звільнення платників податку від 
його сплати з метою полегшення податко-
вого тягаря [11]. Автори не звернули увагу на 
те, що під категорію платників податку підпа-
дають не усі платники податків, а лише такі 
категорії, які мають певні характеристики, за 
допомогою яких вони звільняються від опо-
даткування.

В.Б. Захожай і Я.В. Литвиненко визна-
чають, що податкова пільга – це повне або 
часткове звільнення окремих підприємств чи 
фізичних осіб від сплати податку [12], не гово-
рячи про те, що вони мають бути обов’язково 
платниками податків.

Іншим є підхід російського економіста 
В.І. Гурєєва, який полягає в тому, що подат-

кова пільга – це встановлена законом скла-
дова частина системи оподаткування, що 
забезпечує фінансово-економічне стимулю-
вання підприємницької діяльності платника 
податків шляхом полегшення тягаря подат-
кових зобов’язань [13]. Можна погодитися 
з метою отримання податкових пільг, адже 
вони справді стимулюють діяльність плат-
ника податків, якщо говорити про пільги, які 
надані підприємцям, але автором не зазна-
чена мета отримання податкових пільг 
іншими суб’єктами господарювання, такими 
як фізичні особи. На нашу думку, податкова 
пільга не може бути складовою частиною 
системи оподаткування, адже система опо-
даткування є сукупністю податків, зборів, 
інших обов’язкових платежів до бюджетів 
і внесків до державних цільових фондів, 
що справляються в установленому Подат-
ковим кодексом порядку. Податкова пільга 
є одним з елементів податку, а не системи 
оподаткування.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, аналіз теоретичних аспектів надання 
податкових пільг свідчить про складність їх 
використання як інструмента податкового 
регулювання. Існує потреба вдосконалення 
понятійного апарату категорії «податкові 
пільги» та розроблення єдиної концепції до 
її визначення. Отже, узагальнивши всі під-
ходи до визначення категорії «податкова 
пільга», вважаємо, що податковою пільгою 
є передбачене та регламентоване нормами 
законодавства право платника податку 
на звільнення від нарахування та сплати 
податку або часткової сплати податку за 
наявності певних підстав з метою змен-
шення податкового навантаження платника 
податку.

Якщо розглядати надання податкових 
пільг на макрорівні, то можна сказати, що 
метою їх надання є активізація пріоритетних 
напрямів фінансово-господарської діяль-
ності та стимулювання певних видів діяль-
ності, а також надання підтримки певним 
категоріям платників і досягнення інших 
соціальних цілей. Також за допомогою пільг 
здійснюється державне регулювання еконо-
мічного та соціального розвитку держави. 
На мікрорівні метою надання пільги є змен-
шення та полегшення податкового тягаря 
платника податків.
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