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Постановка проблеми. У даний час у світовій еко-
номіці простежується дві тенденції. Одна викликана 
існуванням і поглибленням економічних зв'язків 
між державами, розробкою і налагодженням сучас-
них систем отримання інформації, як наслідок – 
посилення цілісності світового господарства, його 
глобалізації. Інша обґрунтована тим, що відбува-
ється економічне зближення і взаємодія країн на 
регіональному рівні, що призводить до формування 
великих регіональних інтеграційних структур. Укра-
їна є активним учасником процесу інтеграції між-
народних економічних зв'язків: з одного боку, укра-
їнські організації активно виходять на міжнародні 
ринки, з іншого – на український ринок приходять 
нові іноземні компанії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми фіскального регулювання та фіскальної полі-
тики досліджувалися в працях К. Адама, Ф. Блока, 
Б. Ейхегрінна, Д. Епстейна, Д. Родріка, А. Дани-
лова, Ю. Іванова, І. Крисоватого, А. Соколовської, 
А. Тищенко, В. Баліцької, О. Короткевич, Н. Фро-

лової, Т. Вовк, О. Водяннікова та ін. Особливості 
фіскального регулювання в умовах турбулентності 
були розглянуті Ф. Котлером та Дж. Касліоне. Однак 
питання про необхідність, а головне – ймовірність 
гармонізації фіскальних систем у процесі міжнарод-
ної економічної інтеграції залишається відкритим.

Останнім часом науковці притримуються такої 
точки зору, що міжнародну економічну інтеграцію 
можна представити як процес економічного і політич-
ного об'єднання держав шляхом організації та розви-
тку стійких взаємовідносин із питань взаємодії між 
національними господарствами на різних рівнях і в 
різних формах. Інтеграція на міждержавному рівні – 
це процес, заснований на формуванні економічних 
об'єднань держав, створення єдиних економічних 
просторів і узгодження національних політик.

Мета статті полягає в аналізі впливу гармонізації 
фіскальних систем у процесі міжнародної економічної 
інтеграції, виявленні основних принципів та напрям-
ків у рамках створення ефективної системи фіскаль-
них відносин на рівні міждержавної взаємодії.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Фінан-

сова інтеграція є невід'ємним елементом економічної 
інтеграції, яка являє собою «процес гармонізації та 
уніфікації фіскальних систем, бюджетної класифіка-
ції, бюджетного процесу, державних витрат, системи 
контролю з боку центральних банків над діяльністю 
комерційних банків, що проводиться з метою біль-
шої координації політики держав, що входять у регі-
ональні угруповання» [1].

Як ми бачимо, фіскальна сфера  одна з найважли-
віших областей проведення узгодженої міждержавної 
економічної політики в рамках інтеграції економіч-
них відносин. Співпраця національних фіскальних 
інститутів забезпечує координацію дій та прийняття 
оперативних рішень із ключових проблем оподатку-
вання, проведення спільної роботи щодо створення 
умов для реалізації основних напрямів взаємодії.

Зближення фіскальної політики та фіскальних 
систем держав стало важливою ланкою всього про-
цесу економічної інтеграції. Своєю чергою, збли-
ження фіскальних систем держав, що беруть участь 
у процесі інтеграції, впливає на розвиток інтеграцій-
них процесів у всіх областях у вигляді зворотного 
стимулюючого впливу.

Ухваленню всіх основних рішень в області подат-
ків повинна передувати ґрунтовна аналітична робота 
провідних фахівців у галузі фіскальних відносин. 
Дана робота справляє великий вплив на визначення 
загальних принципів фіскальної політики в рамках 
міжнародної інтеграції, а саме:

- необхідність гармонізації фіскального законо-
давства держав із метою створення єдиного економіч-
ного простору і згладжування суб'єктивних перешкод 
у процесі досягнення кінцевих цілей об'єднання;

- вирішення проблем подвійного оподаткування 
та рівномірного розподілу податкового тягаря в рам-
ках міждержавної взаємодії в умовах гармонізації 
фіскального законодавства.

На практиці з метою гармонізації національних 
законодавств приймаються директиви і угоди, що 
дозволяють зблизити фіскальні системи. При цьому 
основний акцент робиться на вирішення завдань збе-
реження фіскального суверенітету держав-членів та 
дотримання узгоджених термінів вирішення інтегра-
ційних завдань.

Виходячи з аналізу економічної літератури угоди, 
прийняті у сфері оподаткування в процесі міжнарод-
ної економічної інтеграції, можна поділити на дві 
групи:

- ті, що визначають однакові вимоги до складових 
елементів податків, що застосовуються, і закріплю-
ють порядок взаємодії фіскальних органів;

- ті, що вносять зміни і доповнення до прийнятих 
раніше угод.

У роботах В.А. Арсеньєвої наголошується, що 
гармонізація фіскальних систем передбачає форму-
вання загальних цілей і пріоритетів у сфері оподат-
кування, вироблення взаємоузгоджених поглядів на 
шляхи, заходи, механізм та етапи формування ефек-
тивної фіскальної політики, розробку інструментів її 
практичного здійснення [2]. Ґрунтуючись на цьому, 
можна виділити пріоритетні вимоги до організації 
процесу гармонізації фіскальних систем:

- добровільність участі держав у процесі розробки 
методів і напрямів зближення та уніфікації принци-
пів оподаткування;

- поступовість запровадження елементів гармоні-
зації;

- дотримання узгоджених етапів реалізації прин-
ципів і підходів гармонізації.

Метою гармонізації фіскальних систем є вста-
новлення однакового порядку регулювання фіскаль-
них відносин у рамках міжнародної інтеграції. При 
цьому необхідно дотримуватись наступних основних 
принципів:

- узгодженість фіскального законодавства;
- синхронність уведення змін до фіскального зако-

нодавства;
- послідовність етапів гармонізації.
У рамках виконання програми уніфікації фіс-

кальних систем виділяють наступні пріоритетні 
напрямки гармонізації фіскальних відносин:

- зближення принципів побудови і функціону-
вання фіскальних систем;

- виконання завдання дотримання фіскальних 
інтересів усіх рівнів бюджетної системи;

- гармонізація фіскальних відносин у рамках фор-
мування єдиного економічного простору;

- формування ефективного механізму фіскального 
адміністрування [3].

Перший раз окремі положення уніфікації фіс-
кальних систем деяких європейських країн були 
відображені в Римському договорі від 25 травня 
1957 р., який послужив початком (основою) ство-
рення Європейського Співтовариства. На першому 
етапі зближення принципів фіскальних систем виро-
блялося виключно в межах Митного союзу, який є 
однією з форм міжнародної економічної інтеграції. Із 
часом європейські держави стали створювати умови 
для зближення фіскальних систем на основі прове-
дення єдиної фінансової політики.

Проблеми подвійного оподаткування, можли-
вості ухилення від сплати податків і податкової 
дискримінації нерезидентів почали вирішуватися 
в 60-х роках. У ході їх вирішення виникла необ-
хідність створення територій з єдиним податковим 
режимом.

Гармонізація фіскальних відносин передбачає 
аналіз двох категорій податків і зборів, що потра-
пляють у сферу гармонізації в процесі міжнародної 
економічної інтеграції: 

- прямі податки на доходи і капітал, що діють 
на момент укладання угоди, склад і кількість яких 
держави-учасниці формують самостійно; 

- податки, що включаються у структуру фіскаль-
ної системи відповідної держави після укладення 
угоди.

 Цей перелік податків у силу єдності предмета 
регулювання з податками першого блоку автома-
тично потрапляють у сферу дії відповідної угоди (це, 
ймовірно, теоретичний варіант).

Непрямі податки, як показує практика, най-
більшою мірою впливають на ціноутворення, також 
на їхню частку припадає найбільша питома вага в 
обсязі податкових надходжень держав, тому система 
непрямого оподаткування підлягає гармонізації біль-
шою мірою.

Однак класифікацію податків на прямі і непрямі 
в рамках гармонізації фіскальних відносин можна 
оцінювати з точки зору їхнього впливу на держави-
учасниці.

Незважаючи на те що прямі податки і цільові 
збори прямого впливу на податкові надходження в 
державах-учасницях не чинять, можна розглядати 
їхній вплив із точки зору створення умов для поси-
лення інвестиційної привабливості економік цих дер-
жав. Так, різний рівень податкового навантаження 
веде до створення асиметричних умов для інвесторів, 
що стимулює їх шукати найбільш сприятливі варі-
анти вкладень.
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Робота з гармонізації прямих податків ведеться, 
як правило, за такими напрямками:

- формування раціональних, ефективних фіскаль-
них систем, функціонування яких орієнтоване на 
зниження податкового навантаження на виробників, 
стимулювання інвестицій;

- модифікація системи пільг шляхом зниження 
їхньої кількості;

- уведення спрощених варіантів оподаткування 
малого підприємництва;

- реформування системи фіскального адміністру-
вання.

Аналіз практики гармонізації фіскальних систем 
на прикладі країн – учасниць Євразійського співтова-
риства дає можливість виділити загальні проблеми, 
що виникають на першому етапі процесу об'єднання 
принципів оподаткування. Основними з них є: нерів-
номірний розподіл податкового тягаря, різне співвід-
ношення розподілу податків за рівнями податкової 
системи, застосування надмірної кількості неефек-
тивних податкових пільг. На усунення цих недоліків 
була спрямована робота в рамках створення ефектив-
ного механізму оподаткування в системі міждержав-
ної взаємодії. Робота була зосереджена на наступних 
пріоритетних напрямках:

- гармонізація непрямого оподаткування;
- скасування прямих неринкових податків, 

зменшення їхньої кількості, скорочення численних 
податкових пільг із метою більш рівномірного розпо-
ділу податкового тягаря по групам платників, ство-
рення рівних умов для залучення інвестицій в еконо-
міку держав-учасниць;

- гармонізація окремих елементів прямих подат-
ків із метою виключення втрат бюджетів та ухилення 
від оподаткування окремих категорій платників 
податків при дії договорів про уникнення подвійного 
оподаткування;

- розробка єдиних принципів майнового оподат-
кування;

- уніфікація методик оподаткування представ-
ництв і філій іноземних господарюючих суб'єктів, 
що впливають на міжнародні торговельні відносини.

Процес гармонізації фіскальних відносин у рам-
ках інтеграції процесів фіскального адміністрування 
передбачає необхідність:

- розробки єдиних принципів фіскального адміні-
стрування;

- визначення особливих форм і методів фіскаль-
ного контролю в кожній державі;

- розгляду питань уніфікації порушень фіскаль-
ного законодавства;

- затвердження мінімальних і максимальних роз-
мірів штрафних санкцій за однакові порушення.

Аналіз досвіду різних держав у сфері фіскального 
адміністрування показав ефективність форм і мето-
дів контролю, що надали можливість позитивного 
впливу на фіскальну систему кожної держави, яка 
бере участь у процесі гармонізації принципів і мето-
дів фіскального адміністрування.

Основною метою в процесі інтеграції, на думку 
В.А. Арсеньєвої [4], є забезпечення визначеності та 

ефективності принципів оподаткування. Тому в рам-
ках гармонізації фіскальних систем логічним є виді-
лення в якості пріоритетних принципів: економічної 
ефективності, гнучкості, справедливості, контрольо-
ваності процесу оподаткування.

Висновки. Практика зарубіжних держав показує, 
що при проведенні державної фіскальної політики в 
напрямку гармонізації фіскальних відносин досить 
складно послідовно реалізувати всі названі прин-
ципи. Це пояснюється вимогою необхідності одночас-
ного збігу багатьох економічних умов для ефективної 
реалізації деяких принципів у рамках гармонізації 
національних фіскальних систем.

Застосування узгодженої системи принципів опо-
даткування в рамках інтеграції представляє певний 
компроміс. У межах однієї фіскальної системи окре-
мої держави застосування принципів оподаткування 
виражається в тому, що кожен податок реалізує свою 
сукупність принципів. Поєднання податків у рамках 
фіскальної системи дозволяє функціонувати всій сис-
темі принципів оподаткування. За аналогічною схе-
мою повинна будуватися і модель уніфікованої фіс-
кальної системи.

Залежно від цілей гармонізації має бути сформо-
вана сукупність пріоритетних принципів побудови 
ефективної системи оподаткування на основі тих 
податків, що вже використовуються в національній 
фіскальній системі. При цьому всі напрями рефор-
мування повинні працювати на формування умов, 
функціонування яких націлене на реалізацію закла-
дених принципів у повному обсязі.

Процес гармонізації принципів оподаткування 
не повинен чинити негативного впливу як на роз-
виток світової економіки в цілому, так і на функ-
ціонування економік окремих держав. Вплив фіс-
кальних чинників на прийняття рішень у світовій 
економіці повинен бути мінімальним. Це означає, 
що при побудові ефективної системи оподатку-
вання в рамках міждержавної інтеграції не пови-
нні створюватися умови ані для заохочення, ані 
для утиску окремих видів діяльності за допомогою 
різних фіскальних інструментів.
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