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ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ 

ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  
 

Анотація. Однією з найбільш визначальних реформ з часів української незалежності є децентралізація вла-

дних та фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування. Фіскальна політика, як адап-

тивний механізм у системі державного регулювання, має спрямовуватися на забезпечення адекватності регу-

ляторних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою сталого розвитку держави 

й регіонів та підвищення на цій основі добробуту суспільства. Питання про фіскальну децентралізацію пов’язані 

з зусиллями по створенню простору для прийняття рішень місцевих громад при залученні коштів. У рамках 

фіскальної децентралізації, місцеві громади, мають можливість впливати на податкові надходження. Успіш-

ний соціально-економічний розвиток держави є результатом вдалого використання не лише ресурсних можли-

востей бюджетів всіх рівнів, а й тих інструментів механізму державного регулювання, що забезпечують фор-

мування і реалізацію політики розвитку, важливою складовою яких є фіскальна політика. Саме фінансовий ас-

пект є одним із найсуттєвіших, від якого, у значній мірі, залежить успішність функціонування об’єднаних те-

риторіальних громад. 
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FISCAL POLICY IN THE CONTEXT OF REFORM OF THE 

PROPERTY TAX, DISTINCT FROM THE LAND 
 

Summary. The decentralization of power and financial powers of the state in favor of local self-government is one of 

the most significant reforms since the time of Ukrainian independence. Fiscal policy as an adaptive mechanism in the 

system of state regulation should be aimed at ensuring the adequacy of regulatory measures for internal and external 

changes in the economic environment with a view to sustainable development of the state and regions and an increase in 

the welfare of society on this basis.  

The issue of fiscal decentralization relates to efforts to create space for local decision-making by local communities 

in attracting funds. Within fiscal decentralization, local communities have the opportunity to influence tax revenues. 

Successful socio-economic development of the state is the result of the successful use not only of the resources of the 

budgets of all levels, but also of the instruments of the state regulation mechanism, which ensure the formation and 

implementation of a development policy, an important component of which is fiscal policy. It is the financial aspect that 

is one of the most important, which, to a large extent, depends on the success of the functioning of the united territorial 

communities. 

Fiscal policy as an adaptive mechanism in the system of state regulation should be aimed at ensuring the adequacy 

of regulatory measures for internal and external changes in the economic environment with a view to sustainable devel-

opment of the state and regions and an increase in the welfare of society on this basis. It should be noted that the basis 

of such a policy is the distribution and redistribution of financial resources in the country for the development of society 

and economy. At the same time, the country's main financial instrument is taxes. It is through taxes and tax payments that 

the most part of the state financial resource is redistributed. 

Keywords: property tax, local budget, social and economic security of the state, tax system, economic development, 

local communities, fiscal policy, fiscal decentralization. 
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Постановка проблеми. Сучасна еконо-

міка України розвивається в умовах систем-

них інституційних перетворень. Однією з ак-

туальних проблем є реформування національ-

ної податкової системи, тому у фінансовій на-

уці особлива увага приділяється саме удоско-

наленню окремих видів податків з метою по-

будови сучасної податкової системи і визна-

чення додаткових джерел наповнення бюдже-

тів місцевих громад за рахунок податкових 

надходжень. Ухвалення Податкового кодексу 

України сприяло систематизації та узагаль-

ненню нормативно-правових актів, що регу-

люють відносини у сфері оподаткування, ада-

птацію вітчизняного податкового законодав-

ства до Директив Європейського Союзу та 

угод Світової організації торгівлі й положень 

Митного кодексу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Міжнародна практика та вітчизняний досвід 

потребують подальших обґрунтованих нау-

кових досліджень. Теоретико методологічні 

аспекти оподаткування нерухомого майна, 

його фіскальної ролі та соціально-

економічного значення знайшли відобра-

ження у роботах вітчизняних учених Л. 

Алексеєнко, О. Василика, В. Вишневського, 

О. Квасовського, А. Крисоватого [10, 11], В. 

Хомутенко [13] та інших. 

Формулювання цілей статті. У процесі 

інституційних перетворень для України важ-

ливо рухатись за курсом науково обґрунтова-

ної трансформації системи оподаткування, 

зокрема оподаткування нерухомості. Найбі-

льша проблема полягає у пошуку фіскального 

оптимуму, застосування якого дозволить 

здійснити прогресивні соціально-економічні 

трансформаційні зміни.  

Виклад основного матеріалу. Інститут 

майнового оподаткування є важливою підси-

стемою податкових систем економік добро-

буту. В розвинених країнах податки ресур-

сно-майнової групи, які у західній літературі 

називають податками на багатство, сплачу-

ють у різних формах [10, с. 134]. Вони дають 

можливість не тільки акумулювати фінансові 

ресурси бюджету та інших державних 

централізованих фондів, а й слугують механі-

змом економічного впливу на суспільне виро-

бництво, його структуру і динаміку, науково-

технічний процес та підтримку соціальної рі-

вноваги у суспільстві [11, с. 100]. 

Фіскальна політика слугує інструментом, 

за допомогою якого держава може здійсню-

вати цілеспрямований регуляторний вплив на 

формування, структуру та ефективність фун-

кціонування національного виробництва як 

основи досягнення добробуту всього суспіль-

ства. Варто зробити акцент на інструментах 

фіскальної політики держави, які представ-

лено на рисунку1. 

Узагальнюючи наукові підходи [12, с. 

360], вважаємо за доцільне визначити фіска-

льну політику як комплекс заходів, за допо-

могою яких держава впливає на економіку че-

рез податкові надходження до державного 

бюджету, напрями здійснення державних ви-

датків і способи залучення фінансових ресур-

сів з метою максимального використання мо-

жливостей податкового забезпечення функці-

онування держави та потенційного фіскаль-

ного ефекту економічно виправданого держа-

вного запозичення для ефективного фінансу-

вання суспільно необхідних видатків, спря-

мованих на підвищення ефективності еконо-

міки та стимулювання економічного зрос-

тання.  

Необхідність проведення податкових ре-

форм виникає як реакція на потреби соціа-

льно-економічного розвитку та нового курсу 

податкової політики держави. У процесі дос-

лідження напрямів змін податкової системи 

держави необхідно розглядати їх доцільність 

крізь призму можливих та наявних наслідків 

податкових реформ [13, с. 135]. У стратегіч-

ному вимірі при визначенні впливу податко-

вої політики на податкову систему слід розу-

міти, що в результаті її реалізації отримаємо 

довгострокові наслідки, а в окремих випадках 

– навіть незворотні: при цьому такі дії потре-

буватимуть значних витрат часу і ресурсів 

для реформування податкової системи дер-

жави. Якщо ж аналізувати вплив тактичної 

податкової політики, то наслідком будуть 

зміни окремих елементів податкової системи, 

спрямовані на поліпшення останньої. 
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Рис. 1. Інструменти фіскальної політики 

Джерело: укладено та узагальнено автором [9, с. 200].
 

З огляду на це, логічно буде проводити 

таку політику виважено й послідовно та з ура-

хуванням особливостей еволюції податкової 

системи держави. Тому очевидно, що ефекти-

вною така політика буде за умов її підпоряд-

кованості і несуперечності стратегічним рі-

шенням. Доцільно розглянути елементи пода-

ткової політики, які представлено на рисунку 

2. Усі елементи потрібно не тільки визначати, 

а й систематично вдосконалювати з урахуван-

ням зміни соціально-економічної системи.  

На практиці виявом податкової політики є 

податкова система країни. Як наголошують 

вчені, у суспільно-політичних і економічних 

дослідженнях та в юридичній сфері термін 

«податкова система» часто використовується 

як поняття, яке характеризує податкове зако-

нодавство загалом [11, с. 215]. 

Як наукове поняття, «податкова система» є 

комплексом складної соціальної дефініції, 

яка поєднує положення політичних, економі-

чних і правових заходів для забезпечення 

справляння податків (або функціонування по-

даткового механізму) з метою забезпечення 

фінансової підтримки діяльності державних 

інституцій у сучасній демократично-правовій 

країні. 

ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 
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Рис. 2. Елементи податкової політики 

Джерело: укладено та узагальнено автором [11, с. 217]. 

 
Таким чином, податкова система – це по-

єднання суспільних відносин з метою форму-

вання дохідної частини бюджету, стимулю-

вання розвитку продуктивних сил та соціа-

льно-економічного добробуту громадян у 

сфері оподаткування, зокрема оподаткування 

нерухомості, що впливають на цю сферу, яка 

має економічний, політичний, інституційний 

і правовий характер. Ефективно функціону-

юча податкова система є однією з визначаль-

них складових забезпечення економічного 

зростання держави. Від діючих механізмів 

справляння податків залежить забезпеченість 

держави фінансовими ресурсами та розвиток 

суб’єктів господарювання. Тим не менше, не-

зважаючи на різноманітність діючих у світі 

податкових систем, існує ряд проблем, які 

завжди виникають при структурній побудові 

податкової системи, – це податкове наванта-

ження і реакція економічних суб’єктів на 

зміни у податковій сфері. З огляду на це, в на-

уці й практиці триває пошук методичних під-

ходів до обґрунтування доцільності застосу-

вання певних інструментів податкового регу-

лювання та дослідження їх впливу на соціа-

льно-економічні процеси у країні. Взагалі ще 

не створена податкова система, яка б задово-

льняла всіх платників податків і державу за-

галом одночасно. 

Здатність фіскальної політики впливати на 

регіональний розвиток розкривається у та-

кому визначенні поняття «фіскальна полі-

тика»: «Фіскальна політика – це політика дер-

жави щодо збирання податків і державних ви-

датків, спрямована на досягнення певних ці-

лей в галузі стимулювання економічного зро-

стання і повної зайнятості, вирішення завдань 

структурної, регіональної і соціальної полі-

тики» [10, с. 256].  
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Сутність поняття «регіональна податкова 

політика», як складової регіональної фіскаль-

ної політики, розуміється як «система заходів 

щодо вдосконалення оподаткування, спрямо-

ваних на забезпечення інтересів держави сто-

совно регіонів і внутрішніх інтересів самих 

регіонів, що охоплює діяльність як держав-

них, так і місцевих органів влади у податковій 

сфері» [11, с. 325]. Регіональна фіскальна по-

літика ведеться за певними принципами, що 

відображають її особливості та завдання, а саме: 

1. Принцип системності й внутрішньої ці-

лісності: відображає тісні взаємозв’язки у 

складі фіскальної політики її складових – бю-

джетної та податкової політики. 

2. Принцип територіальної справедливо-

сті: базується на раціональному співвідно-

шенні між можливостями щодо сплати пода-

тків того чи іншого регіону і рівнем податко-

вого навантаження суб’єктів господарювання 

у регіоні відповідного територіального рівня 

– області, адміністративного району, міста, 

селища, села. Залежно від податкових можли-

востей регіону розробляються певні заходи 

щодо фінансового забезпечення стійкості мі-

сцевих бюджетів. 

3. Принцип урахування територіальних, 

соціально-економічних умов регіону: допов-

нює попередній принцип, при цьому зверта-

ється увага на необхідність урахування 

об’єктивних зовнішніх умов та факторів, які 

впливають на функціонування об’єктів опо-

даткування, розташованих у цьому регіоні. 

4. Принцип регіональної рівнонапружено-

сті: передбачає однакові податкові умови для 

платників податків певного регіону і враховує 

особливості оподаткування територій пріори-

тетного розвитку. 

5. Принцип фіскальної достатності: забез-

печує оптимальний рівень співвідношення 

дохідної та видаткової частин місцевих бю-

джетів, а в контексті сучасної реформи між-

бюджетних відносин пов’язаний з принципом 

фінансової самостійності місцевих бюджетів 

і принципом збалансованості. 

6. Принцип стабільності: передбачає міні-

мальні зміни бюджетно-податкового законо-

давства та є одним з основних принципів фі-

нансової діяльності, який сьогодні практично 

не виконується. 

7. Принцип гнучкості оподаткування: 

пов’язаний зі зміною у разі необхідності ок-

ремих законів з метою фінансового забезпе-

чення загальнодержавних і регіональних со-

ціально-економічних програм. 

8. Принцип регіональної ефективності: до-

сягається шляхом раціонального застосу-

вання заходів у бюджетно-податковій сфері 

щодо стимулювання розвитку перспективних 

та економічно ефективних підприємств і га-

лузей регіону [13, с. 140]. 

Фіскальна політика, як адаптивний меха-

нізм у системі державного регулювання, має 

спрямовуватися на забезпечення адекватності 

регуляторних заходів внутрішнім і зовнішнім 

змінам економічного середовища з метою 

сталого розвитку держави й регіонів та підви-

щення на цій основі добробуту суспільства. 

Варто зауважити, що основою такої політики 

є розподіл та перерозподіл фінансових ресур-

сів у країні для забезпечення розвитку суспі-

льства й економіки. При цьому, основним фі-

нансовим інструментом країни є податки. 

Саме через податки і податкові платежі пере-

розподіляється більша частина державного 

фінансового ресурсу.  

Зазначимо, що поєднання податкових ін-

струментів дає змогу сформувати податкову 

систему в цілому, а управління цими інстру-

ментами передбачає виникнення податкових 

відносин, які є податковою політикою. Осно-

вою будь-якої податкової політики є рівень 

податкових надходжень, за допомогою яких 

держава забезпечує себе ресурсами для здійс-

нення економічної та соціальної політики. В 

результаті податкове навантаження стає базо-

вим показником у системі оцінювання ефек-

тивності податкової політики. Отже, запору-

кою ефективного виконання державою своїх 

функцій є обґрунтоване і своєчасне викорис-

тання бюджетних ресурсів [7].  

Для досягнення ефективної регіональної 

податкової політики необхідно поєднати такі 

критерії:  

– критерій фіскальної достатності (інте-

реси держави);  

– критерій економічної ефективності 

(інтереси платників податків); 

– критерій соціальної справедливості 

(інтереси громадян). 
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На нашу думку, в Україні, відповідно до її 

соціально-економічних умов, доцільно запро-

вадити механізм справляння податку на неру-

хоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

за помірними диференційованими ставками. 

Такі фіскальні ініціативи відповідатимуть 

принципу розбудови соціально справедливої 

податкової системи та дозволять отримати 

додаткові доходи до бюджету. Водночас дер-

жава недоотримує значні обсяги податкових 

надходжень, з року в рік не вистачає фіскаль-

них ресурсів на фінансування всіх необхідних 

поточних соціальних видатків, якщо не брати 

до уваги заходи економічного та трансформа-

ційного спрямування. 

Водночас, саме соціальна стабільність у 

суспільстві й зайнятість населення є індика-

торами, які визначають стійкість країни до зо-

внішніх і внутрішніх кризових явищ та спро-

можність забезпечувати довгостроковий еко-

номічний розвиток. Поділяємо думку, що на-

ціональна економіка є передусім соціальною 

системою, в якій людський фактор має велике 

значення [12, с. 356]. 

На сучасному етапі розвитку погляди щодо 

суспільного добробуту продовжують форму-

ватися та видозмінюватися, а сучасна еконо-

мічна думка пропонує нові підходи до досяг-

нення й оцінювання суспільного добробуту. 

Вже класичним стало поєднання економічних 

і соціальних факторів, їх доповнюють політи-

чними, екологічними та культурними факто-

рами. Розвиток суспільства стимулює появу 

нових потреб, і від якості їх задоволення зале-

жить рівень суспільного добробуту, а від мо-

жливості передбачення цих потреб – гармо-

нійний та сталий розвиток суспільства. 

Досягнення стійкого рівня суспільного до-

бробуту зумовлює необхідність реалізації 

державою соціальної політики, спрямованої 

на забезпечення соціальних благ та послуг, а 

також регулювання приватної діяльності, яка 

безпосередньо змінює умови життєдіяльності 

окремих соціальних груп. Саме ефективна 

державна політика у сфері забезпечення доб-

робуту громадян є пріоритетною, оскільки 

тільки державні органи влади мають можли-

вість встановлювати рівень податкового нава-

нтаження й обсяги соціального захисту гро-

мадян, визначати вектори розвитку еконо-

міки. Відповідно, громадяни, використову-

ючи своє право голосу й обираючи владу, 

окреслюють напрями розвитку економіки 

держави та її соціальні вектори. 

Пріоритетами податкового реформування, 

на наш погляд, є спрощення адміністрування 

податків й виконання фіскальних завдань. Не 

заперечуючи необхідність досягнення визна-

чених пріоритетів, зазначимо, що у меті рефо-

рми значною мірою нівелюється регулюючий 

потенціал податкової системи, що надзви-

чайно важливо з позиції забезпечення сталого 

розвитку. Забезпечення економічної ефектив-

ності як домінанти сталого розвитку потребує 

проведення дієвих заходів фіскальної полі-

тики, спрямованих на раціоналізацію госпо-

дарських процесів й активізацію інвестицій-

ної та інноваційної діяльності, а отже – дося-

гнення нової якості економічного зростання. 

У цьому контексті завданням фіскальної по-

літики є стимулювання інвестиційно-іннова-

ційних процесів за рахунок ефективних ін-

струментів податкового регулювання. 

В Україні чинним Податковим Кодексом 

передбачаються умови оподаткування неру-

хомого майна, відмінного від земельної діля-

нки, які наведено в таблиці 1. 

Вдале та раціональне податкове регулю-

вання, що слугує ключовим державним ін-

струментом стимулювання економічного й 

соціального розвитку, сприятиме віднов-

ленню втраченої конкурентоспроможності 

національної економіки. Враховуючи зазна-

чені соціальні нерівності та дисбаланси, вва-

жаємо за необхідне проводити ефективні ре-

форми чинної системи оподаткування (зок-

рема, нерухомості), які б позитивно вплинули 

на формування конкурентного середовища і 

сприяли б покращанню соціального стано-

вища. 

Незважаючи на те, що у зазначеному нор-

мативно-правовому акті чітко окреслено 

умови оподаткування нерухомості, все ж вва-

жаємо, що в Україні податок на нерухоме 

майно потребує системного підходу й опода-

ткуванням нерухомого майна мають бути 

охоплені всі об’єкти нерухомості житлового 

та комерційного фонду, а саме, як пересічні 

мешканці територіальних громад з доходами 

вище від прожиткового мінімуму, так і замо-

жні громадяни – власники елітної нерухомо-

сті.  
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Таблиця 1 

Умови оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, згідно із за-

конодавством України 

Тип нерухо-

мості 

Загальна площа 

(кв. м) 

Ставка оподаткування 

 (% мін. заробітної плати, встано-

вленої чинним законодавством 

станом 

 на 1 січня звітного року) 

 

 

Платники 

податку 

 

Пільги 

(не є об’єктом  

оподаткування) 

Умови оподаткування нерухомості згідно Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України», 2013 р. 

Квартира не перевищує 120 0   

Житловий 

будинок 
не перевищує 250 0 

  

Квартира не перевищує 240 1 

Фізичні та юри-

дичні особи, в 

тому числі не-

резиденти, які є 

власниками 

об’єктів житло-

вої нерухомості 

а) об’єкти житлової нерухомості, які 

перебувають у власності держави 

або територіальних громад;  

б) об’єкти житлової нерухомості,  

розташовані в зонах відчуження; 

в) будівлі дитячих будинків сімей-
ного типу;  

г) садовий або дачний будинок, але 

не більше одного такого об’єкта на 
одного платника податку;  

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які 

належать багатодітним сім’ям та 
прийомним сім’ям, у яких вихову-

ється троє та більше дітей, але не бі-

льше одного такого об’єкта на сім’ю; 
 д) гуртожитки. 

Житловий 

будинок 
не перевищує 500 1 

Квартира перевищує 240 2,7 

 

 

 

 

 

Житловий 

будинок 

перевищує 500 2,7 

Умови оподаткування нерухомості згідно Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України», 2015 р. 

Квартира не перевищує 60 0   

Житловий 

будинок 
не перевищує 120 0 

  

Квартира не перевищує 240 1 Фізичні та юри-

дичні особи , в 

тому числі не-

резиденти, які є 

власниками 

об’єктів житло-

вої та нежитло-

вої нерухомості 

 

Пільги з податку, що сплачу-

ється на відповідній території, з 

об’єктів житлової нерухомості 

для фізичних осіб визначаються 

виходячи з їх майнового стану та 

рівня доходів. 

Житловий 

будинок 
не перевищує 500 1 

Квартира перевищує 240 2 

Житловий 

будинок 
перевищує 500 2 

Нежитлова  1 

Умови оподаткування нерухомості згідно Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України», 2016 р. 

Житлова та 

нежитлова 

нерухомість 

 0,5-1,5 

Фізичні та юри-

дичні особи, в 

тому числі не-

резиденти, які є 

власниками 

об’єктів житло-

вої та нежитло-

вої 

нерухомості 

Об’єкти житлової та нежитлової 

нерухомості, на тимчасово оку-

пованій території та/або терито-

рії населених пунктів, що розта-

шовані на лінії зіткнення, які пе-

ребувають у власності фізичних 

або юридичних осіб. 

Квартира перевищує 300 +25000 грн. 

Житловий 

будинок 
перевищує 500 +25000 грн. 

Умови оподаткування нерухомості згідно Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України», 2017 р. 

Житлова та 

нежитлова 

нерухомість 

перевищує 120 

не перевищує 1,5 

Фізичні та юри-

дичні особи, в 

тому числі не-

резиденти, які є 

власниками 

об’єктів житло-

вої та нежитло-

вої 

нерухомості 

Об’єкти житлової та нежитлової 

нерухомості, на тимчасово оку-

пованій території та/або терито-

рії населених пунктів, що розта-

шовані на лінії зіткнення, які пе-

ребувають у власності фізичних 

або юридичних осіб. 

Квартира перевищує 60 

Житловий 

будинок 
перевищує 180 

Джерело: укладено та узагальнено автором за даними [1,7,8]. 
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Ефективність фіскальної політики визнача-

ється мірою впливу держави на зміну бюджет-

них доходів і витрат. Чим вищою є дохідна та 

видаткова частини бюджету, тим більші мож-

ливості щодо реалізації соціальних й економі-

чних функцій держави. Як інструмент держав-

ного регулювання бюджетні ресурси залежать 

від економічних умов і мають відповідно 

впливати на ці умови. Отже, пріоритети та кі-

лькісні параметри фіскальної політики мають 

формуватися на основі загальної економічної 

стратегії й можливостей її найбільш ефектив-

ної реалізації. Євроінтеграційні орієнтири ро-

звитку України і передумови до фінансової 

децентралізації влади потребують побудови 

такої підсистеми місцевого оподаткування, 

яка змогла би забезпечити місцеві бюджети 

достатніми фінансовими ресурсами.  

Встановлення порядку, при якому громада 

сама накопичує і використовує майнові пода-

тки й інші надходження, стало найважливі-

шим та найбільш дієвим важелем і критерієм 

роботи й оцінювання діяльності громади в ре-

альному часі. Пошук нових впливових меха-

нізмів, які дають змогу ефективно вирішити 

проблему стабілізації та зміцнення фінансо-

вих ресурсів місцевих бюджетів за рахунок 

майнових податків, є тим питанням, що пот-

ребує вирішення для досягнення добробуту 

громадян України. У контексті зазначеного, 

наголосимо, що майновий податок має ряд фі-

скальних переваг, порівняно з іншими подат-

ковими платежами. Він є складовою части-

ною податкової системи та відіграє важливу 

роль у стимулюванні соціально-економічного 

розвитку і формуванні ресурсного потенціалу 

громади. 

Висновки. У процесі дослідження встано-

влено, що саме ефективна державна політика 

в сфері забезпечення добробуту громадян є 

пріоритетною, оскільки тільки державні ор-

гани влади мають можливість встановлювати 

рівень податкового навантаження та обсяги 

соціального захисту громадян, визначати век-

тори розвитку економіки. Визначено, що в ре-

зультаті правильного вибору та своєчасного 

застосування державою інструментарію фіс-

кальної політики фіскальний простір має за-

безпечити створення та ефективне викорис-

тання фінансових ресурсів і позитивно впли-

вати на соціально-економічний розвиток сус-

пільства для досягнення його добробуту. 

Аргументовано, що фіскальна політика є 

достатньо вагомим інструментом впливу на 

соціально-економічний розвиток регіону. 

Ефективність її реалізації значною мірою ви-

значається цілеспрямованою податковою 

складовою – регіональною податковою полі-

тикою. Податкові інструменти займають осо-

бливе місце серед інших важелів регулятор-

ної політики держави. Їх дія здійснюється в 

тісному взаємозв’язку і тільки вдале їх поєд-

нання та виважена державна політика може 

дати певний економічний ефект, що забезпе-

чить розвиток національної економіки та під-

вищить добробут населення як країни, так і 

регіону. Місцеві бюджети є головним інстру-

ментом реалізації державної регіональної по-

літики та вирішення таких важливих завдань, 

як структурна перебудова економіки, вирів-

нювання соціально-економічного розвитку 

регіонів й ефективності територіального по-

ділу праці, розвиток місцевого господарства, 

житлове будівництво, благоустрій міст. 

Доведено, що збалансована фіскальна по-

літика з рівномірним розподілом податкового 

навантаження й ефективна політика держав-

них видатків є основою для досягнення бала-

нсу в соціальній, екологічній та економічній 

сферах. 

Перспективи подальших досліджень. 

Формуючи в Україні суспільні правовідно-

сини щодо податку на нерухоме майно, необ-

хідно дотримуватись і таких фіскально-бю-

джетних принципів, як принцип фіскальної 

достатності та економічності оподаткування. 

Згідно з принципом фіскальної достатності, 

податок має встановлюватись із урахуванням 

необхідності досягнення збалансованості ви-

трат бюджету з його надходженнями. Ство-

рення в Україні ефективного механізму опо-

даткування нерухомого майна є одним із важ-

ливих напрямів реформування податкової си-

стеми, який має передбачати реалізацію фіс-

кального потенціалу оподаткування нерухо-

мості.
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