
13ауковий вісник Херсонського державного університетуН

УДК 2236.225.678

Кучерова Г.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
Класичний приватний університет

СТРУКТУРА ПОДАТКОВОЇ СВІДОМОСТІ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД 
 
У статті зроблено спробу розкрити зміст поняття податкової свідомості і на основі використання теорії психології та систем-

ного підходу обґрунтувати її структуру з урахуванням трьох компонентів: когнітивного, афективного, активного. Доведено, що 
тип податкової поведінки виступає похідною від рівня податкової свідомості суб'єкта оподаткування (групи). Розкриття змісту 
структурних компонентів податкової свідомості сформувало основу для податкового регулювання держави з метою розвитку в 
країні свідомого оподаткування.
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Кучерова А.Ю. СТРУКТУРА НАЛОГОВОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В статье сделана попытка раскрыть содержание понятия налогового сознания и на основе использования теории психологии 

и системного подхода обосновать ее структуру с учетом трех компонентов: когнитивного, аффективного, активного. Доказано, 
что тип налогового поведения выступает производной от уровня налоговой сознательности субъекта налогообложения (группы). 
Раскрытие содержания структурных компонентов налогового сознания сформировало основу для налогового регулирования 
государства с целью развития в стране сознательного налогообложения.

Ключевые слова: налоговое сознание, структура, когнитивный компонент, аффективный компонент, активный компонент, 
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Kucherova H.Iu. THE STRUCTURE OF TAX CONSCIOUS: SYSTEMATIC APPROACH
The paper attempts to reveal the content of the concept of tax consciousness and based on the use of the theory of psychology and 

systemic approach to justify its structure based on three components: cognitive, affective, active. It is proved that the type of behavior in 
favor of the tax derived from the level of consciousness of the subject tax taxation (group). Disclosure of the structural components of tax 
consciousness formed the basis for the tax regulation of the state for the purpose of taxation in the country of conscious.
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Постановка проблеми. Практика оподаткування 
в Україні характеризується низьким рівнем подат-
кової свідомості, проявами якої є низька податкова 
дисципліна, зростання рівня ухилення від сплати 
податків, податкового шахрайства, негативного став-
лення до оподаткування загалом. За таких умов 
будь-які податкові трансформації малоефективні, 
оскільки чутливість платників податків з низьким 
рівнем податкової свідомості до податкових обме-
жень досить низька. Саме тому постає питання щодо 
пошуку можливостей підвищення рівня податкової 
свідомості, для чого доречно дослідити її структуру 
за системним підходом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні 
наукові пошуки на стику психології, соціології та 
економіки зосереджені на дослідженнях податко-
вої культури, зокрема, таких вчених, як В. Андру-
щенко, Т. Тучак, І. Башинський, В. Письменний, 
В. Ручкіна, С. Сіренко, та податкової поведінки, 
зокрема, науковців В. Вишневського, Ю. Іванова, 
А. Лафера, М. Лепи, А. Крисоватого, Т. Меркулової, 
А. Сандмо, Л. Тарангул, Т. Єфименко, А. Ястребової 
та ін. Проте податкова поведінка виступає похідною 
від рівня податкової свідомості суб'єктів оподатку-
вання, тому дослідження її типів та основних страте-
гій повинні враховувати структурні елементи подат-
кової свідомості.

Мета статті полягає в обґрунтуванні структури 
податкової свідомості та розкритті змісту її елемен-
тів на основі системного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З метою обґрунтування шляхів розвитку в Україні 
свідомого оподаткування розглянемо суть поняття 
податкової свідомості та її структури. Отже, подат-
кова свідомість представляється нами як інструмент 
формування суб'єктивного образу (реального та іде-
ального) оподаткування шляхом відображення вхід-
ної податкової інформації крізь призму податкових 
знань, емоцій та оцінок, що обумовлюють специ-
фічне сприйняття та ставлення до оподаткування, в 
результаті чого проявляються існуючі проблеми та 
формуються інструкції щодо дій у конкретній подат-
ковій ситуації.

Розглядають такі типи податкової свідомості 
Svk – масова, групова та індивідуальна. У свою 
чергу, масова податкова свідомість визначається 
оціненими можливостями суб'єктів оподаткування, 
вибором у процесі прийняття ними рішень щодо 
ведення господарських операцій (при цьому в основі 
їх вибору покладено цінності або власний комерцій-
ний інтерес), мінливість настроїв суб'єктів оподат-
кування залежно від змін податкового середовища. 
Тоді як групова податкова свідомість визначається 
напрямом податкової активності окремої групи 
суб'єктів оподаткування, що формується на основі 
групових податкових уявлень та типу податкового 
мислення. Індивідуальна податкова свідомість висту-
пає і результатом, і умовою існування групової та 
масової свідомості, визначається здатністю сприй-
няття окремих податкових ситуацій, їх адекватного 
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оцінювання та, відповідно, спрямованим діям. Зага-
лом, індивідуальна податкова свідомість формує на 
основі відображення сприйнятої податкової ситуації 
відповідну реакцію, обумовлює прийняття рішення 
у сфері оподаткування та тип податкової поведінки. 
Звідси витікає, що тип податкової поведінки PPi 
виступає похідною від k-го рівня податкової свідо-
мості і-го суб'єкта оподаткування (групи): 

( ) .k
i iPP Sv ′= .                        (1)

Тоді, оцінивши рівень податкової свідомості, стає 
можливим визначити відповідний йому тип податко-
вої поведінки і тим самим сформувати підґрунтя для 
його корекції. З метою оцінювання рівня податкової 
свідомості Svk необхідно визначити її структуру. Ура-
ховуючи структурні елементи свідомості за теорією 
психології та з позиції системного підходу, її можна 
представити наступним кортежем параметрів: 

, , , , ,Sv M F Z C SR T≡ ∆ ,                 (2)

де М – множина елементів системи (підсистем, 
компонентів); 

F – множина функцій та властивостей елементів 
системи;

Z – множина зв’язків між елементами множини М; 
С – множина цілей та можливостей; 
SR – зовнішнє середовище, з якого виокремлю-

ється система; 
∆T – інтервал часу, протягом якого система збері-

гає свою цілісність. 
Тобто податкова свідомість представляється 

скінченною множиною функціональних елементів 
з їх властивостями, множиною зв'язків між ними, 
цілями та можливостями, що досліджуються окремо 
і в контексті соціально-економічного середовища за 
конкретний період часу. 

Множина елементів системи податкової свідо-
мості представлена трьома компонентами: когнітив-
ним, афективним та активним (рис. 1). 

Розглянемо структурні елементи податкової сві-
домості більш детально.

1. Когнітивний компонент представляється мно-
жиною параметрів податкових знань та структу-
рою інформаційного забезпечення аналізу аспектів 
оподаткування. У свою чергу, множина параметрів 
податкових знань Zi виступає частково засвоєним 
та виробленим когнітивним продуктом податкової 
свідомості і-го суб'єкта (групи), у результаті фор-
муються власні ідеї, концепції, бачення та погляди 
на взаємовідносини суб'єктів оподаткування. Прак-
тична реалізація когнітивного аспекту в межах 
інформаційного забезпечення аналізу аспектів опо-
даткування полягає у виявленні факторів, що без-
посередньо впливають на процеси оподаткування, їх 
аналізу та обґрунтування висновків. 

2. Афективний компонент представлено емоці-
ями, що виникають у процесі оподаткування, інди-
відуальними реакціями та ставленням до податко-
вих ситуацій, суб'єктивним оцінюванням платника 
податків аспектів оподаткування. Загалом, множина 
оцінок у сфері оподаткування формується невід'ємно 
від уявлень про особливості функціонування проце-
сів оподаткування, елементів системи оподаткування 
та взаємозв’язки між ними, шляхом відображення, 
розуміння, пізнавання, засвоєння, порівняння інди-
відуальних аспектів оподаткування із суспільними. 
У результаті прояву уявлення у суб'єкта оподатку-
вання формується суб'єктивний ідеальний та реаль-
ний образи податкової системи, мінімальна відстань 
між якими сприймається за справедливість. 

Отже, в оподаткуванні оцінка виступає кількіс-
ним вираженням податкових цінностей. Оцінки 
формуються у результаті співвідношення вхідної 
інформації Ii до існуючого досвіду Di у контексті 
встановленого порядку пріоритетності та вагомості 
даної інформації залежно від ставлення суб'єкта 
оподаткування до податкових аспектів, яке форму-

ється в межах встановленого гро-
мадського обов'язку та власними 
комерційними інтересами. У свою 
чергу, сприйняття аспектів оподат-
кування як такими, що є справед-
ливими, сприяє розвитку свідомого 
оподаткування та ділової актив-
ності. Взаємозв'язок між ставленням 
та сприйняттям у сфері оподатку-
вання забезпечується функціонуван-
ням соціальних установок у вигляді 
норм, правил, цінностей, принципів, 
що, загалом, стандартизує сприй-
няття податкових аспектів та коор-
динує податкову поведінку. Тобто 
морально-етична орієнтація суб'єкта 
господарювання у сфері оподатку-
вання, яка формується залежно від 
його ціннісних орієнтирів та усві-
домлення процесів оподаткування, 
зокрема, визначає місце, значення та 
роль в них суб'єкта оподаткування. 
Але суб'єктивну межу допустимого 
для поведінки суб'єкта господарю-
вання у сфері оподаткування вста-
новлює податкова культура, високий 
рівень якої виступає гарантом необ-
межної податкової поведінки за умов 
дотримання високого рівня соціаль-
ної відповідальності в суспільстві.

У результаті множина сформова-
них поглядів щодо податкових про-

Рис. 1. Структура податкової свідомості: системний підхід
Джерело: розробка автора
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цесів, які є результатом отриманих податкових знань 
та сформованих оцінок у сфері оподаткування з ураху-
ванням існуючого досвіду діяльності, формує податкові 
переконання PKi і, загалом, світогляд у сфері оподатку-
вання. Тим самим обумовлюються мотиви податкової 
поведінки і-го суб'єкта (групи), які визначають його 
ставлення до сплати податків та зборів Sti, тобто: 

 Sti = PKi, де Pi = Zi ∪ Oi ∪ Di = PKi.     (3)

3. Активний компонент представляється інструк-
ціями до дій у сфері оподаткування, індивідуаль-
ною готовністю платника податків (групи) приймати 
податкові рішення та вживати податкових заходів, 
здатністю підтримати та прийняти участь у громад-
ських ініціативах у сфері оподаткування.

Отже, зазначене характеризує множину параме-
трів цілеспрямованої діяльності суб'єкта оподатку-
вання. У даному аспекті вагомого значення набуває 
емоційно-вольовий компонент суб'єкта оподатку-
вання, що обумовлює його здатність свідомо вста-
новлювати цілі з метою їх досягнення свідомо діяти 
залежно від обраних мотивів, приймати рішення, 
планувати, аналізувати та оцінювати їх. Саме вольо-
вий компонент регулює емоційний вплив на при-
йняття рішень та діяльність. 

На нашу думку, зазначені елементи повинні стати 
об'єктом стратегічного розвитку оподаткування в 
Україні з метою набуття ними ознак свідомого та 
раціонального процесу, що дасть змогу підвищити 
рівень соціально-економічної ефективності сучасної 
податкової системи.

Зовнішнє середовище, з якого виокремлюється 
досліджувана система, характеризується загальними 
суспільними цінностями, рівнем культури та станом 
нормативно-правового забезпечення в сфері оподат-
кування.

Вагомою складовою кортежу параметрів податко-
вої свідомості є цілі та можливості суб'єктів оподатку-
вання, які підкорюються їх комерційним інтересам та 
формуються на основі мотивів у межах діючих норм 
і цінностей. Загалом, комерційний інтерес суб'єктів 
оподаткування є результатом формування відносин 
власності, звідки виявляється його типологізація: 
приватні, колективні, державні. Комерційні інтереси 
реалізуються шляхом досягнення поставлених цілей.

У сфері сучасного оподаткування пріоритетним 
інтересом суб'єктів оподаткування є оптимізація 
податкового навантаження або взагалі пошук ефек-
тивних шляхів ухилення від сплати податків. Прі-
оритетність зазначених цілей є результатом над-
мірного податкового навантаження, нестабільністю 
податкового законодавства, скрутного фінансового 
стану більшості суб'єктів оподаткування, низької 
соціальної віддачі податків, їх непрозорого, неефек-
тивного розподілу та несправедливого встановлення. 
Також в умовах низького рівня податкової культури 
негативно впливають групові та масові стереотипи 
податкової поведінки.

Обґрунтування комерційних інтересів суб'єктами 
у сфері оподаткування є результатом їх свідомої 
діяльності, що складається з двох етапів: 

- визнання власних потреб та відповідних їм 
цілей діяльності;

- визначення механізму (методів, інструментів, 
важелів тощо) задоволення потреб в умовах сус-
пільно-економічних та морально-етичних обмежень. 
Тобто комерційний інтерес у сфері оподаткування 
і-го суб'єкта оподаткування KIi можна представити 
такою структурою елементів: множина податкових 
потреб Pti, множина податкових цілей Ci, множина 
доступних податкових механізмів Mhi (наявна подат-
кова альтернатива): 

KIi = Pti ∪ Ci ∪ Mhi.               (4)

Побудовані свідомістю образи податкових аспек-
тів діяльності суб'єктів (реальні та ідеальні), сис-
тематично змінюються в процесі відображення нею 
податкових процесів, що обумовлює мінливість век-
тора податкової поведінки. 

Висновки. У підсумку зазначимо, що податкову 
свідомість представляємо як інструмент формування 
суб'єктивного образу (реального та ідеального) опо-
даткування, шляхом відображення вхідної подат-
кової інформації крізь призму податкових знань, 
емоцій та оцінок, що обумовлюють специфічне сприй-
няття та ставлення до оподаткування, у результаті 
чого проявляються існуючі проблеми та формуються 
інструкції щодо дій в конкретній податковій ситуа-
ції. Доведено, що тип податкової поведінки виступає 
похідною від рівня податкової свідомості суб'єкта 
оподаткування (групи). На основі врахування струк-
турних елементів свідомості за теорією психології та 
з позиції системного підходу її представлено корте-
жем параметрів: множиною елементів системи (під-
систем, компонентів); множиною функцій та власти-
востей елементів системи; множиною зв’язків між 
елементами множини; множиною цілей та можли-
востей; зовнішнім середовищем, з якого виокрем-
люється система; інтервалом часу, протягом якого 
система зберігає свою цілісність. У свою чергу, мно-
жина елементів системи податкової свідомості пред-
ставлено трьома компонентами: когнітивним, афек-
тивним та активним, розкриття змісту яких формує 
підґрунтя для податкового регулювання держави з 
метою розвитку в країні свідомого оподаткування. 
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