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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. У ході здійснюваних в Україні за роки 

незалежності реформ відбулися глибокі соціально-економічні перетворення. 

Разом з тим непослідовність процесів реформування, відсутність цілісної 

концепції державної політики соціально-економічного розвитку, значні 

структурні диспропорції в галузях та сферах економіки, недосконалість 

існуючої податкової політики держави призвели до поширення економічної 

кризи в Україні.  

Одним з головних важелів впливу держави на розвиток економіки є 

податкова політика, яка в Україні поки що не націлена на реалізацію 

структурних економічних перетворень. Про неефективність державної 

податкової політики свідчить факт наявності значного тіньового сектора, 

існування різноманітних схем ухиляння від сплати податків, недосконалості 

механізму розподілу міжбюджетних трансфертів. Тому надзвичайно 

актуальною залишається проблема удосконалення державної податкової 

політики в Україні, яка ще не в повній мірі відповідає принципам ринкової 

економіки і не сприяє системному відновленню національної економіки. 

Питаннями формування та реалізації державної податкової політики, 

посилення стимулюючої функції податків, їх використання як основного 

механізму державного регулювання соціально-економічного розвитку країни, 

узагальнення світового досвіду реалізації державної податкової політики 

присвячені праці О. Бакуна, М. Бадиди, О. Василика, М. Вдовиченка, 

М. Вишневської, Т. Дулика, Н. Дороша, А. Крисоватого, П. Мельника, 

А. Соколовської, Л. Шаблистої та інших. 

Проте існуючі дослідження щодо напрямів та механізмів реалізації 

державної податкової політики не є системними та потребують 

удосконалення, що і визначило тему, структурну побудову магістерської 

роботи та характер наукового дослідження.  
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Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні основних 

напрямків реалізації державної податкової політики, механізмів, методів і 

засобів податкового впливу на економічні процеси з метою забезпечення 

подальшого ефективного розвитку національної економіки. Визначена мета 

зумовлює необхідність вирішення наступних завдань: 

- систематизувати науково-теоретичні підходи до сутності і принципів 

державної податкової політики; 

- проаналізувати особливості реалізації державної податкової політики 

в різних країнах світу; 

- оцінити сучасний стан та результативність державної податкової 

політики та її вплив на рівень економічного розвитку України; 

- визначити проблеми та протиріччя державної податкової політики в 

Україні; 

- обґрунтувати концептуальні підходи щодо напрямків удосконалення 

механізмів реалізації державної податкової політики в Україні;  

- запропонувати шляхи трансформації державної податкової політики  в 

умовах євроінтеграції України. 

Об’єктом дослідження є державна податкова політика.  

Предметом дослідження є механізми реалізації державної податкової 

політики в Україні. 

Методи дослідження. Науково-методичною основою магістерського 

дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення 

економічних явищ; теоретичною базою – положення сучасної економічної 

теорії, наукові праці вітчизняних і закордонних вчених, присвячені 

проблемам реалізації державної податкової політики. 

Для реалізації завдань дослідження застосовувались такі методи: 

діалектичний, абстрактно-логічний і системного аналізу (дозволили 

здійснювати теоретичне узагальнення і систематизацію механізмів реалізації 

державної податкової політики, формування висновків), історико-

еволюційний (використовувався при вивченні закордонного досвіду 
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реалізації державної податкової політики); розрахунково-конструктивний, 

статистичний, індексний та порівняння (при проведені аналізу сучасного 

стану та результативності державної податкової політики); проектний та 

метод синтезу (обґрунтування концептуальних підходів щодо напрямків 

удосконалення механізмів реалізації державної податкової політики в умовах 

євроінтеграції України). 

Теоретичною базою магістерської роботи є наукові праці вчених про 

сутність та зміст, особливості формування та реалізації державної податкової 

політики. Нормативно-правову основу дослідження складають Конституція 

України, закони України, укази Президента України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних та 

регіональних органів виконавчої влади.  

Інформаційною базою дослідження є вітчизняні та зарубіжні наукові 

публікації, аналітичні та статистичні дані Державного комітету статистики 

України, результати соціологічних досліджень, звіти вітчизняних та 

зарубіжних організацій. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні науково-практичних засад щодо напрямів удосконалення 

державної податкової політики в Україні. 

Новизна наукових результатів конкретизується в положеннях: 

удосконалено: 

– теоретичні підходи щодо необхідності удосконалення державної 

податкової політики в сучасних умовах на основі єдності та взаємозв’язку 

таких складових: політико-інтеграційної, соціально-економічної, 

мотиваційно-стимулюючої; 

дістало подальший розвиток: 

– категорійно-понятійний апарат науки «публічне управління та 

адміністрування» шляхом уточнення змісту поняття «державна податкова 

політика», що пов’язано з необхідністю адаптації її змісту до існуючих 

викликів для розвитку країни в умовах євроінтеграційних процесів. 
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У першому розділі магістерської роботи розглянуто теоретичну базу 

досліджень та методичне забезпечення державної податкової політики, 

сутність податків як об’єкта державної податкової політики, особливості 

реалізації державної податкової політики в різних країнах світу. 

У другому розділі магістерської роботи здійснено аналіз сучасного 

стану та результативності механізмів реалізації державної податкової 

політики в Україні, розглянуто етапи становлення та формування державної 

податкової системи, охарактеризовано проблеми та протиріччя реалізації 

державної податкової політики в сучасних умовах. 

У третьому розділі магістерської роботи обґрунтовано шляхи 

модернізації Державної податкової служби України, розроблені пропозиції 

щодо удосконалення механізмів реалізації державної податкової політики в 

Україні, запропоновано напрямки удосконалення державної податкової 

політики в умовах євроінтеграції України. 

Практична значимість роботи полягає в обґрунтуванні 

концептуальних підходів щодо удосконалення державної податкової 

політики, що дозволить підвищити її дієвість та сприятиме підвищенню 

ефективності функціонування як окремих суб’єктів господарювання, так і 

національної економіки в цілому. Окреслено найближчі і віддалені 

перспективи проведення податкової реформи, які сприятимуть вирішенню 

питання інтенсифікації соціально-економічного розвитку України. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 

1.1. Теоретичні основи оподаткування як об’єкту державної 
політики 

 

Держава, виражаючи інтереси суспільства в різних сферах 

життєдіяльності, розробляє та реалізує відповідну політику: економічну, 

соціальну, екологічну, демографічну тощо. Визначивши свою економічну 

політику, держава визначає напрямок розвитку, а також стратегію і тактику 

досягнення поставленої мети. При цьому як засоби взаємодії об'єкта та 

суб'єкта використовуються різні механізми, провідними з яких є податкові. І 

саме державна податкова політика повинна мати чітку цілеспрямованість на 

вирішення конкретних завдань і проблем суспільного розвитку. Тобто однією 

з найбільш ефективних форм управління ринковою економікою є податкове 

регулювання, бо саме податки є основним джерелом доходів держави й 

виступають важливим інструментом стимулювання виробництва, 

забезпечення соціальних гарантій, стимулюють ділову активність. 

Протягом всієї історії людства жодна держава не могла існувати без 

податків. Податки - це найвпливовіший інструмент регулювання економіки 

будь-якої держави в галузі фінансів і найважливіший елемент фінансових 

відносин на всіх рівнях - держави, регіонів, підприємств, громадяни. 

Побудова чіткої податкової системи - це одна з головних умов ефективного 

функціонування економіки і фінансів, оскільки через податки здійснюється 

найтісніший зв'язок між державою та юридичними і фізичними особами 

щодо формування, розподілу й використання їхніх доходів [21]. 

Податки зберігають капітали суспільства, формують джерела для їх 

накопичення з метою розширення виробництва та забезпечення всебічного 

розвитку країни. Мобілізуючи через податки значні ресурси в своє 
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розпорядження, держава забезпечує свій захист, розвиток виробництва, 

поліпшує матеріальне становище своїх громадян, суттєво впливає на стан і 

розвиток науки, культури, освіти, міждержавних зв'язків тощо [30]. 

Податки й збори є значними елементами витрат економічних суб'єктів, 

тобто в остаточному підсумку впливають на розмір одержуваної 

підприємствами прибутку. Тому збільшення ставок зазначених податків або 

розширення бази їхнього вирахування неминуче приведе до зростання, 

собівартості продукції й зниження обсягу прибутку, і, як слідство, до 

скорочення обсягу власних фінансових ресурсів.  

Все це свідчить про те, що рівень податкового навантаження значно 

впливає на основні показники діяльності підприємств. Податковий тиск 

позначається на всіх показниках діяльності суб’єктів господарювання. Разом 

з тим на схемі відбитий і зворотний вплив результативності функціонування 

суб’єктів господарювання на податковий механізм (рис. 1.1). 

Податки виконують три найважливіші функції: 

- фінансування державних витрат (фіскальна функція). Ця функція 

оподатковування забезпечує збір коштів для створення державних грошових 

фондів і матеріальних умов для функціонування держави; 

- підтримки соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між 

доходами окремих соціальних груп з метою згладжування нерівності між 

ними (соціальна функція); 

- державного регулювання економіки (регулююча функція). Регулююча 

функція оподатковування націлена на досягнення загальної ринкової 

рівноваги, корекцію напрямків і темпів економічного росту, а також на 

створення соціальної рівноваги через перерозподіл доходів [48]. 

При всіх суспільних формаціях податки, як правило, виконували 

фіскальну функцію, тобто забезпечували фінансування суспільних витрат і, 

насамперед - витрат держави, тобто забезпечували централізацію певної 

частини ВВП у державному бюджеті з метою фінансування відповідних 

державних витрат. 



 

 

11 

 
Елементи податкового механізму, з допомогою яких відбувається податковий вплив на показники господарської 
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Рис. 1.1. Вплив елементів податкового механізму на основні показники економічного 
розвитку суб’єктів господарювання [17] 
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Однак, протягом останніх десятиліть помітний розвиток одержали 

соціальна й регулююча функції. Сутність їх полягає у впливі податків на 

різні аспекти діяльності їхніх платників та забезпеченні певного рівня їх 

життя. Ці функції засновані на тому, що стягуючи за допомогою податків 

певну частину доходів суб'єктів господарювання, держава стимулює або 

стримує їх діяльність у певних напрямках господарської діяльності і гарантує 

певній життєвий рівень населенню. 

Розгляд теоретичних основ податків і податкової системи, крім 

дослідження його сутності, типів, моделей, передбачає визначення 

принципів, на які вона повинна бути орієнтована. 

А. Смітом ще в другій половині ХVІІІ століття у своїй праці 

«Дослідження про природу й причини багатства народів» були 

сформульовані чотири основоположних принципи оподаткування, які не 

втратили своєї актуальності й у наш час [39]: 

- економічні суб’єкти повинні вносити максимально можливий внесок 

на підтримку дій уряду пропорційно їхньої індивідуальної 

платоспроможності, тобто пропорційно доходам, які вони одержують під 

захистом держави;  

- податок повинен бути чітко визначеним і незмінним, тобто час 

сплати, спосіб сплати й кількість грошей, яку потрібно сплатити, повинні 

бути визначені просто, чітко й зрозуміло як платникові, так і всім іншим;  

- любий податок повинен стягуватися в найбільш сприятливий для 

платника час і спосіб;  

- кожний податок необхідно продумати таким чином, щоб вилучити з 

кишені платника по можливості менше, а внести в державну скарбницю як 

найбільше. 

Питання про те, як повинні формуватися державні доходи взагалі та 

податки зокрема, а також за якими принципами мають розподілятися 

податкове навантаження, характеризується давніми традиціями та 

дослідженнями.  
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Відому працю німецького економіста Ф.К. Манна, присвячену 

порівняльному дослідженню історії ідеалів податкової політики та їх впливу 

на суспільну думку в період з 1600 до 1935 рр., видано в 1937 р. [59].  

Уперше висновку про те, що оподаткування покликане враховувати 

довгострокові цілі економічного зростання, дійшли меркантилісти [27].  

За А. Смітом, держава повинна потурбуватися про стягнення зборів, які 

відповідали б ринковим умовам [46].  

Мілль Дж.С. у своїй теорії оподаткування розвиває ідею розподілу 

податкового навантаження, яке, на його думку, має бути прив'язане до 

платоспроможності [37].  

Вікселль К. наприкінці XIX ст. обґрунтував положення про те, що в 

умовах ринкової економіки індивіди не зацікавлені у відкритому виявленні 

своїх уподобань щодо суспільних благ, тому в основі оподаткування має 

лежати принцип зацікавленості, тобто рівності між платежами на користь 

держави і послугами з боку держави у відповідь [14].  

Проблеми оптимального оподаткування досліджені в працях Ф. Рамсея 

[68], П. Даймонда і Дж. Міррліса [63], Е.Б. Аткінсона і Дж.Е. Стігліца [61]. 

Податки – це примусові збори, що стягуються відповідно до загальних 

правових норм без претензії на послугу у відповідь.  

В умовах ринкової економіки держава може приймати досить 

автономні рішення про рівень своїх видатків, але не про рівень доходів, і в 

тому числі найважливішого джерела державних доходів – податків. При 

заданому податковому законодавстві бюджетні надходження визначаються 

поведінкою приватних домогосподарств і підприємств. Завданням держави 

стає формування таких умов, показників і ставок оподаткування, які давали б 

державі змогу якнайкраще виконувати свої функції. 

Аналіз різних теоретичних концепцій щодо механізму оподаткування 

свідчить, що вони, як правило, базуються на двох загальних принципах: 

еквівалентності та платоспроможності. Згідно з принципом еквівалентності 

(вигоди, корисності), розподіл податків має відповідати розподілу державних 
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видатків, тобто податок сплачується в разі надання державою будь-якої 

послуги у відповідь (найчастіше вони називаються “збори” або “внески”). 

При фінансуванні державних видатків за допомогою таких податків розподіл 

податкового навантаження відповідає тій вигоді, яку платник податків 

отримує від держави, і з цього погляду його можна вважати справедливим. З 

іншого боку, надання послуг держави відповідає їх фінансуванню і потребам, 

а отже, сприяє раціональному використанню обмежених ресурсів [11]. 

Згідно з принципом платоспроможності в оподаткуванні, або 

економічних можливостей (ability-to-pau-principle), який набув розвитку в 

рамках так званої теорії “жертви”, кожен має віддавати державі частину своїх 

доходів, яка відповідає його здатності платити. З погляду платника податків, 

доходи держави, що мають грошову форму, означають для нього втрату 

коштів. Тому індивідуальну здатність платити податки, тобто індивідуальний 

податковий потенціал (платоспроможність платника податків), можна 

визначати розмірами наявного доходу. Цей дохід може розглядатися як 

вартісний вимірник можливостей щодо задоволення потреб (сама ж потреба є 

невартісною величиною) [69]. 

В умовах ринкової економіки передбачається, що можливості щодо 

задоволення потреб досить тісно пов’язані з одержуваними доходами. Із 

зростанням доходів ці можливості відповідно збільшуються, а при сплаті 

податків – зменшуються. Рівні платоспроможності та добробуту можна 

оцінювати за допомогою таких показників, як дохід, потенційний дохід, 

споживання. Споживання є підходящим індикатором платоспроможності 

скоріше з практичного погляду, оскільки не створює проблем з оцінкою 

доходу. Крім того, при використанні податку на споживання заощадження не 

оподатковуються. Тому, на відміну від податку на доход, у такому випадку 

виникають стимули до заощаджень, а отже, можна очікувати вищу готовність 

інвесторів до ризику. Заощадження сприяють нагромадженню капіталу і 

зростанню продуктивності, тобто збільшенню можливостей щодо 

споживання в майбутньому.  
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Модель економіки добробуту передбачає, що платежам у бюджет 

завжди протистоять послуги у відповідь з боку держави, тобто самі по собі 

суми податкових платежів не є для платників податків втратами. Інакше 

кажучи, зниження споживання індивідуальних (ринкових) благ 

компенсується наданням суспільних благ. Справжні втрати в добробуті 

пов’язані з тим, що необхідність сплачувати податки змушує споживачів 

відмовлятися від товарів, яким вони віддавали перевагу, тобто змінювати 

структуру власного споживання. У свою чергу, виробники не можуть 

збільшити виробництво до рівня, при якому споживачі ще готові платити. 

Такі неявні витрати (неможливість для виробників збільшити виробництво до 

рівня з мінімальними витратами і необхідність для споживачів змінювати 

структуру власного споживання) прийнято називати “додатковим 

(надлишковим) податковим навантаженням” (excess burden) [33]. 

Диференціація податкових ставок негативно впливає на ринковий 

розподіл ресурсів, тому теорія оподаткування рекомендує, по можливості, 

широку базу оподаткування і низькі податкові ставки, які б мінімально 

змінювали відносні ціни [67]. 

Оподаткування всіх товарів за однаковою ставкою дає змогу уникнути 

перекручень на ринку товарів, а також вибору між споживанням сьогодні та 

споживанням у майбутньому. Щоправда, у такому випадку залишається 

неоподатковуваним вільний час, а тому перекручується вибір між вільним 

часом і одержанням доходу (тобто споживанням). Податок на дохід теж дає 

змогу уникнути перекручень на ринку товарів, але він перекручує вибір між 

поточним і майбутнім споживанням, а також між вільним часом і доходом 

(роботою). 

Концепція надлишкового податкового навантаження – вихідне 

положення теорії оптимального оподаткування. Теорія оптимального 

оподаткування залишає поза увагою інститути, у рамках яких приймаються і 

реалізуються рішення щодо податкової політики і державних видатків. 

Передбачається, що за допомогою механізму оподаткування фінансуються 
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лише суспільні блага, і загальна сума податків є заданою величиною. 

Питання ставиться таким чином: які види і форми податків дають змогу 

покривати існуючі фінансові потреби держави з мінімальними втратами 

ефективності у народному господарстві, тобто з мінімально можливим 

додатковим податковим навантаженням. При цьому загальна ефективність 

економіки включає в себе ефективність не тільки виробництва (мінімізацію 

витрат виробництва), а й рівень споживання (максимізацію задоволення 

потреб споживачів) [11]. 

Одним із центральних місць у теорії оптимального оподатковування 

належить дослідженню впливу загального рівня податків на економічний 

розвиток. Вплив рівня оподаткування на обсяги виробництва було 

розглянуто, зокрема, авторами так званої “теорії пропозиції”. Фундаментом 

цієї теорії є американський економіст А. Лаффер який обґрунтував пряму 

залежність між прогресивністю оподатковування, національним 

виробництвом і податками. Залежність державних доходів від рівня 

оподаткування виражена гіпотетичною кривою Лаффера (рис. 1.2) [15]. 

 

        T 

 
 

де Т – сума податкових надходжень, t – ставка податку, % 

 

Рис. 1.2. Крива Лаффера 

 
Лаффер А. вважав, що, по мірі зростання ставки податку від 0% до 

100%, податкові надходження спочатку збільшуються й досягають 
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максимуму в точці А при t=a, а потім падають, незважаючи на зростання 

податкової ставки. Падіння податкових надходжень, за припущенням 

Лаффера, пов'язане з тим, що більш високі ставки стримують економічну 

активність (скорочуються інвестиції, споживання, заощадження та ін.), а 

отже, скорочується податкова база, тому навіть при зростанні податкової 

ставки обсяги податкових надходжень зменшуються. Зниження податкових 

ставок, на думку Лаффера, може створити додаткові стимули до праці, 

інвестицій, заощаджень, розширенню виробництва й, відповідно, податкової 

бази. Відповідно, підвищення податків до певного рівня сприяє зростанню 

доходів бюджету, оскільки воно не підриває стимулів до економічної 

діяльності й інвестиційної активності. Вище цього рівня починається 

заборонена зона шкали оподатковування. Податкові ставки, які належать до 

цієї зони, не стимулюють підприємців, звужується податкова база й 

зменшуються податкові надходження в державний бюджет [36]. 

Емпіричним шляхом було встановлено, що середній рівень вилучення 

прибутків підприємства не повинен перевищувати 35-36%. Якщо вилучення 

перевищує цей розмір, виникає стагнація виробництва, а потім і його спад, 

порушується відтворювальний цикл, стає неможливою інноваційна 

діяльність, що потребує капітальних витрат за рахунок нагромаджень 

підприємств.  

Один з аргументів прихильників зниження податкових ставок полягає в 

тому, що економіка виграє від такого зниження завдяки наступному 

зменшенню частки тіньового ринку.  

Тобто прихильники зниження рівня оподатковування будують такий 

логічний ланцюг: детінізація збільшує надходження в державний бюджет - у 

бюджеті більше коштів виділяються на соціальні програми - доходи 

населення зростають - зростає попит - у підприємств є стимул нарощувати 

виробництво - зростають інвестиції в галузь. Про це свідчить абстрактна 

схема наслідків зниження податків для соціально-економічного розвитку, 

приведена нижче (рис. 1.3) [48]. 
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Рис. 1.3. Абстрактна схема наслідків зниження податків на соціально-економічний розвиток 
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Так, ще Д. Рікардо доводив необхідність звільнення капіталу від 

оподатковування й виступав проти непрямих податків. На його думку, 

непрямі податки збільшують виробничі витрати, знижують прибуток і 

скорочують споживання [35]. 

Отже в макроекономічному сенсі податки є частиною виробленого в 

суспільстві продукту, яка перерозподіляється на забезпечення виконання 

державою належних їй функцій через бюджетний механізм. Відтак він є 

частиною суспільного продукту, яка вилучається з системи ринкового 

розподілу ресурсів та використовується у відповідності з певними політично 

встановленими цілями. Невід’ємна негативна риса податку полягає в 

частковому розриві відтворювального ланцюга економічного суб’єкта, що 

безпосереднім чином негативно впливає на потенціал його розвитку. Однак, 

відсутність (зменшення) податків може привести до зменшення попиту 

(зменшення надходжень у бюджет і відповідно урізування соціальних 

програм та заробітних плат в бюджетній сфері), що вдарить по соціально-

економічному розвитку болючіше, ніж високі податкові ставки. Падіння 

попиту гальмує розвиток економіки, позбавляє достатніх стимулів для 

розвитку і перешкоджає приходу інвесторів. Отже, до процесу зниження 

ставок податків необхідно підходити зважено, що і є предметом державної 

податкової політики.  

 

1.2 Сутність та зміст механізмів реалізації державної податкової 
політики 

 

Держава, виражаючи інтереси суспільства в різних сферах 

життєдіяльності, розробляє та реалізує відповідну політику: економічну, 

соціальну, екологічну, демографічну тощо. Визначивши свою економічну 

політику, держава визначає напрямок розвитку, а також стратегію і тактику 

досягнення поставленої мети. При цьому як засоби взаємодії об'єкта та 

суб'єкта державного регулювання соціально-економічних процесів 



 

 

20 

використовуються різні механізми, провідними з яких є податкові. І саме 

державна податкова політика повинна мати чітку цілеспрямованість на 

вирішення конкретних завдань і проблем суспільного розвитку. Тобто однією 

з найбільш ефективних форм управління ринковою економікою є податкове 

регулювання, бо саме податки є основним джерелом доходів держави й 

виступають важливим економічним інструментом стимулювання та 

регулювання виробництва, забезпечення соціальних гарантій, стимулюють 

ділову активність. 

У монографічних дослідженнях і статтях вітчизняних авторів 

звертається увага на необхідність створення ефективної податкової системи, 

що вимагає посилення стимулюючої функції податків, їх використання як 

основного інструменту механізму державного регулювання соціальної-

економічних процесів, а також вдосконалення податкового законодавства [9; 

10; 16; 17; 18; 21; 22; 23].  

Висловлено багато пропозицій щодо вдосконалення різних податків, у 

т.ч. податку з доходів фізичних осіб [32; 33], податку на прибуток 

підприємств [7; 8], податку на додану вартість [18], екологічних і ресурсних 

податків та платежів [103; 105]. Зокрема, по податку з доходів фізичних осіб 

з громадян пропонується збільшити неоподатковуваний мінімум і знизити 

ставки [33], по податку на прибуток – диференціювати ставки оподаткування 

залежно від видів і обсягів діяльності суб'єктів господарювання, а також 

цілей використання прибутку [25].  

Висловлюються пропозиції щодо диференціації ставок податку на 

додану вартість по окремих товарних групах з відповідним здешевленням 

товарів першої необхідності [18; 34].  

Пропонується також розширити загальний перелік підакцизних товарів 

і періодично переглядати їх у бік збільшення ставки акцизного збору, 

зокрема по таких товарах, як горілчані напої, тютюнові вироби, автомобілі 

[7].  

Разом з тим потребує подальшого дослідження проблема формування 
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раціональної податкової системи, яка б якнайкраще відповідала цілям 

економічної політики держави і сприяла соціально-економічному розвитку 

країни. 

Механізм державного регулювання соціально-економічного розвитку 

країни, важливим інструментом якого є оподаткування, полягає у розподілі 

обмежених ресурсів. Реалізація цього механізму забезпечується за 

допомогою таких засобів: 

- пряме надання певних благ за рахунок бюджетних коштів 

(наприклад, будівництво і експлуатація доріг та інших об’єктів 

інфраструктури, державні замовлення на виконання робіт та проведення 

наукових досліджень, розвиток державних підприємств з урахуванням 

структурних і економічних проблем); 

- державна підтримка приватних підприємств, які пропонують 

суспільні блага за ціною, нижчою від витрат, за допомогою субсидій; 

- часткове перейняття державою на себе підприємницького ризику 

шляхом надання гарантій щодо тих видів діяльності, які становлять 

економічний інтерес (ризик експортних операцій, інноваційного розвитку); 

- використання податків і зборів як інструменту управління 

виробництвом або споживанням (збори за очищення води, податкові пільги 

для інвестицій з охорони навколишнього середовища (довкілля)); 

- формування податкової системи з урахуванням економічної та 

структурної політики, пільг для певних форм одержання і використання 

доходу (податкові пільги для заощаджень) [66].  

Вплив держави на розподіл і перерозподіл доходів і майна громадян 

відбувається при здійсненні заходів щодо надання державної допомоги 

незахищеним верствам населення, при формуванні податкової політики. Як 

відомо, в умовах ринкової економіки, розподіл доходів між індивідами 

залежить від конкретної ситуації на ринках виробничих факторів, на ринках 

товарів і послуг, а також від цін, які складаються на ринку.  

На думку більшості сучасних фахівців з державного управління, 
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основоположний пункт сучасного підходу до розв’язання проблем 

перерозподілу доходів полягає не в обмеженні його верхнього рівня, а в 

участі держави у вирішенні проблеми бідності за допомогою таких 

інструментів: 

- пряме надання суспільних благ без участі користувача у видатках 

(безплатна освіта, державна система охорони здоров’я); 

- надання різних видів грошової допомоги, стипендій, субсидій на 

оплату житла і комунальних послуг; 

- надання субсидій виробникам певних благ для підтримання 

низького рівня цін (субсидії виробникам продуктів харчування, субсидування 

цін за проїзд, зниження ставок податку на додану вартість на деякі товари); 

- використання податків як інструменту перерозподілу (у формі 

прогресивного податку на доход, податку на майно). 

Виконання державою стабілізаційної функції включає проведення 

заходів, спрямованих на краще використання виробничих ресурсів, 

забезпечення прийнятного рівня зайнятості та стабільності цін, у випадку, 

коли ринковий механізм не може забезпечити цього. Інструментами 

стабілізаційної функції є: 

- зміна рівня або структури державних видатків; 

- зміна видів і ставок податків та зборів, тарифів; 

- заходи у сфері державної заборгованості, зміни структури 

державного боргу і джерел його фінансування; 

- проведення певної політики заробітної плати і зайнятості, 

розв’язання проблем державного сектора як роботодавця; 

- пряме і непряме субсидування підприємств (фінансування збитків 

приватних і державних підприємств, витрат підприємств на освіту, 

проведення державної тарифної політики). 

Податки зберігають капітали суспільства, формують джерела для їх 

накопичення з метою розширення виробництва та забезпечення всебічного 

розвитку країни. Мобілізуючи через податки значні ресурси в своє 



 

 

23 

розпорядження, держава забезпечує свій захист, розвиток виробництва, 

поліпшує матеріальне становище своїх громадян, суттєво впливає на стан і 

розвиток науки, культури, освіти, міждержавних зв'язків тощо [53]. 

Податки виконують три найважливіші функції: 

- фінансування державних витрат (фіскальна функція). Ця функція 

оподатковування забезпечує збір коштів для створення державних грошових 

фондів і матеріальних умов для функціонування держави; 

- підтримки соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між 

доходами окремих соціальних груп з метою згладжування нерівності між 

ними (соціальна функція); 

- державного регулювання економіки (регулююча функція). Регулююча 

функція оподатковування націлена на досягнення загальної ринкової 

рівноваги, корекцію напрямків і темпів економічного росту, а також на 

створення соціальної рівноваги через перерозподіл доходів [53]. 

При всіх суспільних формаціях податки, як правило, виконували 

фіскальну функцію, тобто забезпечували фінансування суспільних витрат і, 

насамперед - витрат держави, тобто забезпечували централізацію певної 

частини ВВП у державному бюджеті з метою фінансування державних 

витрат. 

За своєю суттю податкова політика держави і її складова регіонального 

характеру мають єдині теоретичні засади формування, що дає змогу 

теоретичну базу оподаткування розглядати без акцентування на її 

регіональному характері, а що стосується практики її застосування у 

контексті політики розвитку, то необхідно зосередитись власне на 

регіональних особливостях [11]. 

Поняття “податкова політика” визначається як “...діяльність держави в 

сфері встановлення й стягнення податків” [40].  

А метою «податкової політики» є формування державного бюджету й 

одночасне стимулювання ділової активності підприємств [12].  

Тобто виділяються дві характерні риси податкової системи і її 
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призначення - це забезпечення необхідних надходжень до бюджетів й 

стимулювання економічного розвитку країни.  

У цілому поняття “податкова політика держави” трактується по-

різному. С.І. Юрій та Й.М. Бескид характеризують податкову політику як 

“діяльність держави у сфері запровадження, правового регламентування та 

організації справляння податків і податкових платежів до централізованих 

фондів грошових ресурсів” [57].  

Шаблиста Л.М. визначає податкову політику як “діяльність держави у 

сфері встановлення і стягнення податків” [56].  

У Фінансовому словнику А.П. Загороднього, Г.Л. Вознюка і 

Т.С. Смовженка це поняття трактується як “...державна політика 

оподаткування юридичних, фізичних осіб. Її метою є формування 

Державного бюджету та одночасне стимулювання ділової активності 

підприємств” [30]. 

Соколовська А. вважає, що “сучасна податкова політика полягає у 

встановленні і зміні елементів податкової системи (різновидів податків, 

ставок, структури податкової системи, суб’єктів, об’єктів оподаткування, 

податкової бази, пільг тощо) для забезпечення надходжень до бюджету, 

достатніх для виконання державою покладених на неї функцій та 

стимулювання економічного зростання” [47]. 

Таким чином, на основі цих визначень можна зазначити, що автори 

виділяють дві характерні особливості податкової політики, які власне 

визначають її роль у системі державного управління. Це забезпечення 

необхідних надходжень до бюджету та стимулювання економічного 

зростання. 

Розгляд теоретичних основ податків і податкової системи, крім 

дослідження його сутності, типів, моделей, передбачає визначення 

принципів, на які вона повинна бути орієнтована. 

У 1776 р. А. Сміт визначив чотири основних принципи оподаткування у 

своїй праці «Дослідження про природу й причини багатства народів» були 
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сформульовані чотири основоположних принципи оподаткування, які не 

втратили своєї актуальності й у наш час [46]: 

1. Рівність оподаткування, згідно з якою “піддані держави повинні за 

можливістю відповідно до своєї здатності та сил брати участь в утриманні 

уряду, тобто відповідно до доходу, яким вони користуються під 

заступництвом і захистом держави”. 

2. Визначеність оподаткування передбачає, що податок, який 

зобов’язується сплачувати кожна окрема особа, має бути визначеним, а не 

довільним. Термін сплати, спосіб та сума платежу – все це має бути чітким і 

визначеним для платника і для всякої іншої особи. 

3. Зручність оподаткування. Кожний податок повинен стягуватися в 

той час або тим способом, коли і як платникові має бути найзручніше 

сплачувати його. 

4. Дешевизна оподаткування. Кожний податок має бути так 

задуманий і розроблений, щоб він брав і утримував з кишені народу якомога 

менше понад те, що він приносить казначейству держави.  

Німецький економіст А. Вагнер при формуванні основних принципів 

оподатковування доповнив їх, виділивши окремі 4 групи. Перша група - 

фінансові принципи (достатність і еластичність); друга - 

народногосподарські принципи (належний вибір джерела обкладання, 

правильна комбінація різних податків у систему); третя - етичні принципи, 

принципи справедливості (загальність і рівномірність оподатковування); 

четверта - принципи керування (визначеність обкладання, зручність сплати 

податку й т.п.) [50]. 

Існують й інші підходи щодо формування принципів оподаткування. 

Так, Ш. Бланкарт виділяє тільки два основних принципи оподаткування: 

платоспроможність та еквівалентність [13]. 

Принцип платоспроможності передбачає справедливий розподіл 

податкового тягаря між членами суспільства. Основні положення за 

принципом платоспроможності розробив у “теорії пожертвування” 
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Д.С. Мілль. Цей принцип і сьогодні є досить актуальним.  

Згідно з принципом еквівалентності (основоположник К. Вікселль) 

рівень оподаткування повинен визначатися ступенем відповідності між 

обсягами податкових платежів окремих громадян і величиною державних 

послуг, що їм надаються. Цей принцип досить часто зазнає критики з боку 

науковців, і політично його важко реалізувати. 

Мілль Д.С. сформулював свої “класичні принципи”. Повністю 

погоджуючись з трьома останніми принципами А. Сміта, він вважав за 

необхідне конкретизувати постулат рівності оподаткування. “Подібно до 

того, як урядові не слід проводити відмінностей між окремими особами або 

класами в тому, що стосується їх претензій на вигоди від діяльності уряду, 

так і будь-які жертви, які він, у свою чергу, вимагає від них, повинні по 

можливості рівним тягарем лягати на всіх.... Використання цього методу 

обертається для суспільства в цілому найменшими втратами.... Рівномірність 

оподаткування як принцип політики означає рівномірність жертв” [37]. 

Теоретичний аналіз впливу різних податків на поведінку економічних 

суб’єктів і досвід, нагромаджений країнами з ринковою економікою, дають 

змогу сформулювати систему досить загальних вимог (принципів 

оподаткування), яким повинна відповідати раціональна податкова система.  

Можна виділити чотири групи принципів оподаткування [59; 64]: 

фіскально-бюджетні; політико-економічні; соціально-етичні та принципи, що 

стосуються правової та технічної сторін оподаткування. Орієнтація в 

побудові податкової системи на цілі суто фіскального характеру не дає 

бажаних результатів. В умовах ринкової економіки першорядне значення має 

вплив податків на умови конкуренції, на ефективність використання ресурсів 

і на економічне зростання. Не менш важливими є адміністративні видатки 

щодо збирання податків, а також справедливість і рівномірність 

оподаткування.  

До групи фіскально-бюджетних принципів входять принцип 

достатності та принцип здатності податкових надходжень до збільшення; до 
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групи політико-економічних принципів – нейтральність оподаткування та 

його відповідності цілям економічного зростання; до групи соціально-

етичних належать принципи загального характеру та справедливість 

оподаткування. Принципи, що пов’язані з правовою та технічною сторонами 

оподаткування, включають вимоги щодо прозорості та практичності норм 

податкового права, а також забезпечення низького рівня адміністративних 

видатків, пов’язаних із стягуванням податків. 

Найперший і очевидний принцип формування податкової системи – 

достатність. Податкова система має бути сформована таким способом, щоб 

забезпечувати покриття державних видатків. Нестача податкових 

надходжень означає появу бюджетного дефіциту, фінансування якого 

можливе лише в певних межах і пов’язане з рядом негативних наслідків. Так, 

у випадку фінансування за рахунок випуску урядових цінних паперів виникає 

загроза для інвестицій приватного сектора, а отже – для майбутніх доходів 

бюджету. При цьому може відбуватися не тільки пряме витіснення 

приватних інвестицій, а й зростання відсоткових ставок, що, у свою чергу, 

призведе до додаткового збільшення видатків на обслуговування 

внутрішнього боргу. Залучення зовнішніх позик означає зростання 

зовнішнього боргу і видатків на його обслуговування, а отже – скорочення 

можливостей щодо фінансування майбутніх державних видатків. 

Використання кредитів Національного банку (грошової емісії) для покриття 

бюджетного дефіциту стає додатковим джерелом інфляції. Кожний з цих 

наслідків є особливо небезпечним для країни з перехідною економікою [11]. 

Податкова система повинна також включати такі елементи, 

використання яких давало б змогу одержувати необхідні кошти для 

фінансування додаткових державних видатків.  

Основу соціально-етичних принципів становлять ідеї справедливого 

оподаткування, реалізація яких передбачає: 

- загальний характер оподаткування (усі особи, що є 

платоспроможними, повинні залучатися до сплати податків); 
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- справедливість оподаткування (рівне оподаткування за рівних або 

аналогічних обставин і, відповідно, диференційоване – за різних). 

Таким чином, формування та реалізація державної податкової політики 

в Україні повинна спиратись на ґрунтовну теоретичну базу, максимально 

враховувати особливості сучасного стану економіки держави та виклики 

глобальної економіки. 

 

1.3. Особливості реалізації державної податкової політики в різних 
країнах світу 

 

Формування та реалізація державної податкової політики в Україні 

потребує вивчення досвіду розвинутих країн, податкові системи яких мають 

багатолітню історію і є важливим елементом регулювання економічних і 

соціальних процесів. Ефективність та результативність державної податкової 

політики в різних країнах світу визначається найрізноманітнішими 

факторами і насамперед економічним становищем, розкладом політичних 

сил, рівнем податкової культури, досягненнями економічної науки тощо. 

Проте є узагальнюючі показники, за якими можна визначити 

ефективність податкових систем. Це - досягнення балансу між 

стимулюванням економічної активності та соціальною справедливістю 

податків і рівнем перерозподілу валового внутрішнього продукту за 

допомогою податків. Частка податків у валовому внутрішньому продукті 

свідчить про роль і місце податкової системи в державному регулюванні 

економікою. Водночас треба враховувати, що цей показник має здатність 

змінюватися під впливом економічних, політичних і соціальних факторів, 

наявних у кожній державі. Отже, будь-який досвід треба прискіпливо 

аналізувати, а не запозичувати без достатніх підстав. Крім того, частка 

податків у валовому внутрішньому продукті будь-якої держави постійно 

змінюється. Це дає підстави для висновку, що, по-перше, надто велика частка 

податків у валовому внутрішньому продукті не менш шкідлива, ніж мала. 
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По-друге, вона не повинна перевищувати розумного оптимуму [18]. 

Щоб визначити адекватну сучасному етапові розвитку України модель 

податкової системи, треба розглянути загальні закономірності формування 

податкових систем, що відбивають причинно-наслідкові зв’язки між певними 

параметрами соціально-економічного, культурного розвитку країни та 

характеристиками її податкової системи. Критерієм адекватності буде 

відповідність характеристик податкової системи цим причинно-наслідковим 

зв’язкам. 

Аби встановити закономірності, розглянемо основні риси сучасних 

податкових систем розвинутих країн, їхню еволюцію та її причини.  

Сучасним податковим системам розвинутих країн світу властива 

вагома частка податкових надходжень бюджетів в ВВП (табл. 1.1) [18]. 

Таблиця 1.1 

Динаміка питомої ваги податкових надходжень, % до ВВП 

Країна 
Частка податків у ВВП, % 

1960 
р. 

1965 
р. 

1970 
р. 

1974 
р. 

1980 
р. 

1990 
р. 

1994 
р. 

2008 
р. 

2016 
р. 

США 26,6 29,3 30,1 30,9 30,7 30,0 32,1 34,2 31,9 

Англія 28,5 34,8 37,5 36,4 35,9 36,0 37,1 37,2 40,8 

Франція 33,5 38,2 37,0 39,6 42,5 44,1 43,2 43,6 49,8 

Німеччина 31,3 36,0 32,8 39,2 37,2 39,3 41,! 42,3 43,2 

Японія 18,2 19,7 19,7 20,5 25,9 31,1 32,3 33,2 30,3 

 

Наведені дані свідчать, що частка валового внутрішнього продукту, яку 

держава мобілізує в своє розпорядження за допомогою податків, має 

тенденцію до збільшення. Так, упродовж зазначеного періоду вона зросла в у 

Франції — на 16,3 пункти, в Англії на 12,3, в Японії — на 12,1, в Німеччині – 

на 11,9. Звичайно, в багатьох країнах цей процес відбувається під впливом 

різних факторів. Проте загальним правилом є те, що ринкова економіка 

потребує втручання держави в процеси перерозподілу створеного валового 

внутрішнього продукту для прискорення темпів економічного розвитку і 



 

 

30 

соціального захисту різних верств населення. Складність полягає в тому, щоб 

у кожному певному періоді знайти раціональну величину перерозподілу та 

відповідно до неї побудувати податковий механізм регулювання, який би 

включав систему пільг, ставок, строків сплати, об'єктів оподаткування тощо. 

Не менш важливого значення набуває структура податків (табл. 1.2). 

Вона постійно змінюється під впливом економічних, соціальних та 

політичних факторів. Загалом, податкові системи нинішніх зарубіжних країн 

ґрунтуються на трьох найзначніших податках - особистому прибутковому і 

соціальному страхуванні та на податку на додану вартість. Інші податки, в 

тому числі податок на прибуток корпорацій, майновий, на спадщину та 

дарування, мають другорядне значення. 

Таблиця 1.2 

Структура податкових надходжень, (%) 

Країна 
Особистий 

прибутковий 
податок 

Податок на 
споживання 

(ПДВ / 
акциз) 

Відрахування 
на соціальне 
страхування 

Податок 
на 

прибуток 
корпорацій 

Інші 
податки 

США 30,5 17,0 30,2 7,6 14,7 

Англія 26,5 30,2 19,0 13,6 10,7 

Франція 11,3 29,2 41,6 8,2 9,7 

Німеччина 28,8 24,4 38,4 7,1 1,3 

Японія 21,8 14,0 25,1 22,4 16,7 

 

У більшості країн світу є досить значною частка особистого 

прибуткового податку в загальній сумі податкових надходжень - понад 30 %, 

що значно більше, ніж в Україні. Податки на споживання, тобто непрямі 

податки, які бувають переважно в формі податку на додану вартість і різних 

видів акцизних зборів, становлять, в середньому, чверть від усіх надходжень. 

Порівняно з Україною їхня частка нижча більш як удвічі. Для економічно 

розвинутих країн характерною є також невелика частка податків із прибутку 

корпорацій. 
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В цілому, у країнах Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) податки на доходи фізичних осіб і корпорацій становлять в 

середньому 36% загальної суми податків і обов’язкових платежів, податки на 

споживання – 31%. Четверту частину надходжень становили внески на 

соціальне страхування. Податок на доходи є незамінним з погляду принципу 

платоспроможності та процесів перерозподілу доходів. Податок на 

споживання є нейтральним з погляду механізмів ринкової конкуренції та 

забезпечення регулярних надходжень доходів до бюджету. Обидва податки 

мають високу автоматичну гнучкість, тобто є незамінними для здійснення 

політики стабілізації [36].  

Як правило, податки на дохід і споживання доповнено податком на 

майно громадян (у тому числі податком на спадщину і на автотранспорт), а 

також спеціальними споживчими податками на тютюн і спиртні напої. 

Податок на спадщину має важливе значення з погляду створення рівних 

стартових умов для підростаючого покоління. Оподаткування транспортних 

засобів (податок з власників транспортних засобів, податок на бензин і 

мінеральні масла) служить інтересам оптимального фінансування видатків на 

будівництво і утримання доріг [11]. 

Характеризуючи еволюцію податкових систем розвинутих країн світу, 

слід зазначити, що протягом останніх декілька десятків років наявною є 

тенденція до зростання частки особистого прибуткового податку. Однією з 

причин такого становища є зростання доходів громадян, завдяки чому вони 

долучаються до вищих груп шкали оподаткування. Збільшується також 

кількість платників податків, підвищуються податкові ставки. 

У 70-х - на початку 80-х років минулого століття майже всі розвинуті 

країни стали на шлях широкомасштабних та багатосторонніх податкових 

реформ, характерною рисою яких було зниження загального рівня податків і 

зміна їхньої структури. Реформи здійснювалися з метою створення 

податкових систем, які б стимулювали економічне зростання й створювали 

умови, адекватні новому етапу НТР, переходу економіки від екстенсивного 
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до інтенсивного розвитку. Передбачалися універсалізація та спрощення 

податкових систем, відчутне зменшення кількості податкових пільг. 

Податкові реформи характеризувалися зменшенням податків на 

споживання, тобто непрямих податків. Найшвидшими темпами 

зменшувалась кількість акцизів. Схожого висновку можна дійти і щодо 

податку на прибуток корпорацій. За цим податком зменшуються податкові 

ставки, скасовуються пільги, переглядаються умови оподаткування тощо. 

Проте ставки податку на прибуток корпорацій залишаються досить 

високими. Так, у Німеччині вона становить 50%, США - 30, Франції - 39, 

Англії - 35% [18]. 

Податкова система в кожній країні має свої особливості, а тому всі 

зміни, які в ній відбуваються, потребують глибокого аналізу й можуть 

слугувати лише додатковим інформативним матеріалом для практичних дій у 

кожному конкретному випадку. 

У західній науковій доктрині щодо побудови податкових систем панує 

істина, що для здійснення податкових реформ необхідною умовою с 

відповідне функціонування політичних інститутів їхнє підґрунтя становлять 

певні демократичні принципи, такі як свобода політичного вибору, наявність 

вибору імовірної вільної економічної поведінки, що ґрунтується на приватній 

власності. За таких умов усі політичні й економічні сили із залученням 

парламентського механізму законотворчості домагаються задоволення 

власних інтересів шляхом пошуку оптимальних варіантів у європейських 

країнах податкова політика формується як результат складного процесу 

взаємодії інтересів і пристрастей економічного, соціального та культурного 

xapaктеру. На сьогодні можна стверджувати, що податкова політика у 

європейських країнах є складовою загальної соціальної політики суспільного 

добробуту. 

Наприкінці XX століття поширилася теорія оптимальної податкової 

системи. Найяскравішими представниками цієї доктрини є Ф. Рамсей і П. 

Самуельсон. Дещо пізніше її підтримав А. Пігу. Основними 
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характеристиками оптимального оподаткування є врахування, крім 

фіскального, побічних економічних і соціальних факторів. Кінцеву мету 

оптимального оподаткування можна витлумачити так, що при заданих 

бюджетних доходах треба мінімізувати негативний ефект від податків, а 

позитивний - максимізувати. Треба зазначити, що ідеали оптимального 

оподаткування втілюються в реформування податкових систем більшості 

європейських держав [18]. 

Загалом, розвиток теоретичних засад оптимального оподаткування на 

сьогодні та найближчим часом матиме тенденції до швидкої інтеграції 

світової економіки і наближення податкових систем європейських країн одна 

до одної; радикальних змін технології оподаткування, комп'ютеризації 

податкового процесу; соціально-економічних змін складу платників у зв'язку 

зі зростанням кількості пенсіонерів; багатоканальних джерел надходжень 

доходів. Загалом, відбувається безупинне створення податкових систем у 

напрямку прагматичного компромісу між заохоченням приватної 

господарської ініціативи й достатнім фінансовим забезпеченням державної 

діяльності. 

Передусім слід зазначити, що попри всі розбіжності, які проглядаються 

при аналізі співвідношень, які характеризують податкову політику різних 

країн, чітко окреслено тенденцію щодо безпосередньої залежності питомої 

ваги окремих податків від рівня загального економічного розвитку тієї чи 

іншої країни. 

Нерівномірність економічного розвитку країн позначається на динаміці 

питомої ваги податків у ВВП. Ця частка має тенденцію до зростання. Чітко 

простежується тенденція до поступового, в міру підвищення рівня 

економічного розвитку, зростання частки податкових вилучень. 

Наявність загальних підходів щодо формування оподаткування 

підтверджує, що різні країни стикаються із загальними податковими 

проблемами, зокрема [18]: 

- сучасні податкові системи складні для розуміння платників 
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податків та ефективного управління з боку податкових органів, що спричиняє 

появу все нових способів ухилення від сплати податків; 

- особисте прибуткове обкладання характеризується 

несправедливістю розподілу податкового тягаря, яке полягає в тому, що 

нерідко однаковий рівень доходів супроводжується неоднаковим рівнем 

оподаткування; 

- велика різниця в ставках особистого прибуткового обкладання і 

обкладання компаній стимулює останніх до прийняття рішень про 

інкорпорацію за податковими причинами. Дискримінація дивідендів 

призводить до того, що нові інвестиції краще фінансувати за рахунок 

позикових коштів; 

- оподаткування компаній стимулює їхні інвестиції та перебудову 

не з економічних, а з податкових причин. Це негативно позначається на 

якості капіталовкладень та розподілі обмежених ресурсів. 

Загалом зарубіжні фахівці вважають основними вадами податкових 

систем їхню складність, невпорядкованість та надмірність податкових 

ставок. 

Зважаючи на те, що ефективність оподаткування значною мірою 

залежить від рівня контролю за сплатою податків, слід відразу зазначити, що 

в окремих країнах податкова служба суттєво відрізняється як за 

організаційною структурою, так і за рівнем адміністративної 

відповідальності. У переважній більшості країн, як правило, податкова 

адміністрація (відомство) є складовою міністерств фінансів, що не виключає 

певної автономності в здійсненні нею своїх функцій. Спільним є й те, що 

податкові інспекції в розвинутих країнах побудовані за територіальною 

ознакою. 

Водночас привертає увагу посилення контролю за діяльністю 

безпосередньо податкових органів. Так, у США в 1988 р. був прийнятий 

спеціальний "Біль про права платника податків", який спрямований 

насамперед на захист інтересів тих платників податків, які в зв'язку з 
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непомірними вимогами з боку податкових органів постають перед 

необхідністю продажу свого житла чи сімейного бізнесу. Правила, що 

передбачені цим документом, не звільняють платника податків від 

необхідності доводити в разі потреби свою невинність, однак вони дають 

змогу продовжити час, протягом якого платник може оскаржити дії місцевих 

податкових органів або погасити заборгованість за платежами. Нові правила 

передбачають також під час ревізії можливість заміни платника податку у 

разі його відсутності довіреною особою або бухгалтером, та проведення 

відео- або звукозапису усієї процедури ревізії. 

У Франції прийнята Хартія прав та обов'язків платника податку, яка 

надається кожному з них, де також суттєво розширений перелік гарантій, що 

забезпечуються законодавчими та нормативними актами при перевірці 

платників. Цікаво зазначити, якщо у більшості країн є лише одна - через суд - 

можливість оскаржити пред'явлену до сплати податкову суму, то у Франції 

передбачена ще й додаткова - попередня рекламація податковим органам у 

разі необґрунтованого, на думку платника, визначення розміру платежу, яку 

він може подати вищестоящій інстанції до початку терміну сплати платежу. 

Є дві переваги такого порядку. З одного боку, в разі доведеної 

необґрунтованості дій податкових органів є можливість оперативно вирішити 

питання, не звертаючись до суду, з другого, - у разі об'єктивних дій 

податківців підвищується можливість прискореного та кваліфікованого 

розгляду справи в суді. Саме цим порядком пояснюється незначна кількість 

касаційних скарг у судових органах Франції. Цікавими є й інші заходи щодо 

суттєвого скорочення формальностей у регулюванні суперечок та 

прискоренні їх вирішення. Це торкається відміни обмежень щодо рангу 

особи, яка має право підпису позову, спрощення порядку повернення 

неправильно стягненої суми платежу за прямими податками, а також подачі 

рекламації [18]. 

Важливою функцією податкових органів є роз'яснення громадянам суті 

законодавства в сфері оподаткування та порядку дій податкової системи. У 
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багатьох країнах широко використовуються різні форми роз'яснювальної 

роботи, зростає кількість прийомних і консультаційних пунктів у податкових 

центрах та інших службах податкових органів, діє розгалужена мережа 

телефонних довідкових служб, утворюються консультаційні та інформаційні 

пункти в меріях, громадських організаціях, великими тиражами виходять 

брошури, довідники, огляди податкового законодавства. 

Наведені приклади свідчать про те, яке велике значення мають у 

зарубіжних країнах проблеми урегульованості взаємовідносин платника 

податку з податковими органами, що, насамкінець, є головним фактором 

ефективності всієї системи оподаткування. 

Аналіз досвіду різних країн свідчить, що немає однозначної відповіді 

стосовно того, яким податкам потрібно віддати перевагу, але на сьогодні 

головними складовими податкових систем є, з одного боку, податок на 

доходи (включаючи корпоративний), а з іншого – загальний непрямий 

податок на споживання. Особливість податку на доходи, який стягується з 

доходів фізичних осіб (юридичні особи сплачують податок з корпорацій), 

полягає в тому, що при визначенні його суми, крім розмірів одержуваних 

доходів, враховуються й інші фактори, які дають змогу якомога точніше 

врахувати платоспроможність платника податків [60]: 

- податок стягується із загального доходу платника податків із 

застосуванням єдиної податкової ставки, а не з його окремих частин; 

- податок розраховується на базі нетто-доходу, тобто доходу за 

вирахуванням витрат, пов'язаних з його одержанням; 

- податок на доходи є особистим у тому розумінні, що він враховує 

особисті обставини платника податків. 

Разом з тим необхідно зауважити, що з погляду технології стягнення 

податок на доходи є досить складним. Його успішне застосування можливе 

лише в умовах добре розвинутої економіки (з обмеженим самозабезпеченням 

домогосподарств), при добре організованій системі обліку та звітності, при 

готовності платників податків співпрацювати з податковою адміністрацією. 
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Те, що податкові системи різних країн складалися під впливом різних 

економічних, політичних та соціальних умов, пояснює їхню недосконалість. 

Це, в свою чергу, зумовлює ту обставину, що в різних країнах ведеться 

постійний пошук оптимальних варіантів у галузі оподаткування. На думку 

багатьох економістів Західної Європи, податкова система оптимальна, якщо 

наслідує такі принципи [18]:  

- витрати держави на утримання податкової системи та витрати 

платника, пов'язані з процедурою сплати, повинні бути максимально 

низькими;  

- податковий тягар не можна доводити до такого рівня, коли він 

починає зменшувати економічну активність платника;  

- оподаткування не повинно бути перешкодою ні для внутрішньої 

раціональної організації виробництва, ні для його зовнішньої раціональної 

орієнтації на структуру попиту споживачів;  

- процес отримання податків треба організувати таким чином, аби він 

більшою мірою завдяки накопиченню фінансових ресурсів сприяв реалізації 

політики кон'юнктури та зайнятості;  

- цей процес повинен впливати на розподіл доходів у напрямку 

забезпечення більшої справедливості;  

- при визначенні податкової платоспроможності приватних осіб слід 

вимагати надання лише мінімуму даних, які торкаються особистого життя 

громадян. 

Основне протиріччя при формуванні податкових систем полягає в 

неузгодженості потреб у податкових надходженнях із можливостями їхнього 

отримання.  

Отже, підсумовуючи результати аналізу формування податкових 

систем у різних країнах та визначаючи їхнє значення для України, можна 

дійти основного висновку, що проблема вдосконалення податкової політики 

постала не лише перед країнами, що розвиваються, а й перед розвинутими 

державами. Вона об'єктивна й визначається необхідністю державного 
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втручання в процес формування виробничих відносин і зміни тенденцій 

соціально-економічного розвитку. 

Таким чином, узагальнення світового досвіду формування податкової 

політики дає змогу зробити висновок про те, що і податки на доходи, і 

податки на споживання мають як важливі переваги, так і певні недоліки, а 

тому структура податкових систем різних країн значною мірою визначається 

конкретними цілями економічної та фінансової політики держави. Для 

України на етапі поглиблення ринкових трансформацій і пріоритетності в 

державній податковій політиці завдання стимулювання економічного 

зростання країни необхідна розробка такого механізму оподаткування, за 

якого б переважали податки на споживання, оскільки саме такі податки 

мінімально перекручують механізми ринкової конкуренції. 
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РОЗДІЛ 2. 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Особливості та етапи розвитку податкової системи в Україні 
 

Податкова система є одним із ключових чинників впливу на 

економічний розвиток держави. Історія виникнення податків досить давня, 

оскільки вони зародились ще на початку перших цивілізацій. Розвиток 

суспільства істотно вплинув на зміну податкових систем, оскільки 

змінювались функції податків, їх фома, завдання. Із утворенням державних 

формувань система оподаткування набувала більш чіткого характеру. 

Етапи еволюції української податкової системи проходили в межах 

історичних періодів розвитку: Київської Русі; Галицько-Волинського 

князівства, Великого Князівства Литовського, Української козацької 

держави, Запорізької Січі, перебування український земель у складі Австро-

Угорської та Російської імперій, Радянської України, Незалежної України. 

В часи Київської Русі (VIII ст.) податки існували у вигляді 

безсистемних платежів, що мали переважно натуральну форму і називалися 

данина, подимне, полужне, полюддя тощо [54].  

Данину, що стягувалась на утримання княжого двору, сплачували 

здебільшого продуктами сільського господарства й промислів. Близько 1/3 

зібраної данини князь брав на свої особисті потреби, а решта йшла на 

утримання дружини, органів управління, ведення війни. До прямих податків 

також належали дари та оброк [41]. 

Найхарактернішою особливістю феодальної податкової системи, що 

виявлялась під час збирання данини, була неврегульованість розмірів та 

періодичності збирання податків, їх величезна кількість i різнорідність. 

Випадковість i свавілля поборів, збирання їх особами, що мали особисту 
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зацікавленість в максимальному доході. Все це зумовило значні 

зловживання, результатом яких були заворушення i навіть повстання. 

У 947 р. княгиня Ольга здійснила першу реформу податкової системи 

України - започаткувала стабільне стягнення податків. Правнук Ольги - князь 

Ярослав Мудрий - склав перший писемний звід законів - знамениту "Руську 

правду", складовою частиною якої був i "Покон вірний", яким детально 

регламентувалася система оподаткування [58].  

Разом з тим варто зазначити, що навіть у ті часи були виділені категорії 

людей, які звільнялися від сплати данини. До них належали дружинники, 

князівські слуги, духовенство [9].  

З появою "Руської правди" князя Ярослава Мудрого було законодавчо 

закріплено сплату непрямих податків, що були важливим джерелом 

князівських прибутків, які існували у формі торгових і судових зборів (мита) 

[54]. 

Після хрещення Русі було впроваджено обов'язкову церковну 

"десятину". З плином часу цей податок перетворився на добровільні 

благодійні пожертви на користь церкви. Однією з характерних особливостей 

розвитку феодальних відносин на Галицько-Волинських землях було 

виділення серед феодалів дуже сильної і впливової боярської верхівки, яка на 

зміну відробітковій ренті встановила продуктову ренту. За такої форми ренти 

безпосередній виробник стає більш самостійним і дістає змогу створювати 

деякий надлишок понад ту кількість продуктів, яка задовольняє його 

необхідні потреби [41]. 

У першій половині ХІІІ ст. роздроблена Київська Русь була завойована 

татаро-монголами, які встановили на деяких землях свою податкову систему 

і для стягнення податків періодично здійснювали переписи населення, 

господарств та майна. Усе чоловіче населення змушене було платити на 

користь завойовників спеціальний грошовий податок - "вихід" з кожного 

чоловіка та з кожної голови худоби. Крім того, збирачі податків "баскаки" 

стягували натуральну данину ("татарщину", "ям", "тамгу" тощо), призначали 
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примусові роботи тощо. Проте податковий тягар на цих українських землях 

був слабшим, ніж на тих, де управляли українські князі і бояри [26]. 

Внаслідок міжусобиць в Золотій Орді поширився політичний контроль 

Великого Князівства Литовського на всю Південно-Західну Русь. Руські 

землі становили 9/10 загальної площі князівства і мали великий вплив на 

суспільно-політичне й культурне життя Великого Князівства Литовського. 

Тут зберігалась податкова система періоду Київської Русі та діяли закони 

"Руської правди" аж до другої половини XVI ст., коли ці землі внаслідок 

Люблінської унії Великого Князівства Литовського з Польщею (1569 р.) 

увійшли до складу Речі Посполитої [49]. 

Згодом польські феодали поширили своє панування на більшу частину 

України, а на українських землях була введена польська податкова система, 

за якою шляхта і маєтки католицької церкви були звільнені від 

оподаткування. Коронний скарб поповнювався лише прибутками із 

зобов'язань сільського та міського населення, з королівських земель та 

самоуправління міст. Найширші маси сільського і частково міського 

населення були зобов'язані до панщини, натуральної данини і грошових 

чиншів та інших оплат безпосередньо своїм панам (шляхті). З XVI ст. під 

впливом польської правої системи відбувається еволюція права 

землеволодіння селян, у зв'язку з чим селянська земля починає належати 

панам або державі. 

У кінці XVI ст. - на початку XVII ст. широкого розповсюдження в Речі 

Посполитій, зокрема в Україні, набула практика здавання збирання 

надзвичайних і міських податків в оренду. Подібна ситуація значно 

збільшила нерівність і зловживання під час збирання податків, адже орендарі 

намагались зібрати не лише суму, яка йшла до коронної казни, а й значні 

кошти для себе [49]. 

Наприкінці XV ст. на історичну арену вийшло козацтво, яке відіграло 

значну роль в економічному розвитку українських земель. Запорізька Січ 

мала свою власну податкову систему, особливістю якої було те, що вона 
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одночасно включала до свого складу: традиційні, характерні для нашого 

народу фіскальні інструменти з минулого; запозичені елементи; оригінальні, 

що були лише в козацькій державі. Під час формування козацької податкової 

системи використовували досвід Київської Русі та Великого Князівства 

Литовського. Її основними складниками були військовий оклад, мито, 

господарська частина та кладове, торговельні акцизи ("торгове"), куфовий 

збір, податок із шинків, подимне, руга та роговщина. 

За часів Б. Хмельницького з кожного двору вільних військових сіл і 

містечок збирали 4 таляри чиншу для купівлі військових припасів, а також 2-

3 злотих з дому для гетьмана. З 1665 р. почали збирати податок з млинів в 

обсязі третини помолу для утримання російських гарнізонів, який сплачувало 

все працездатне населення; податки з різних промислів; з продажу хліба, 

різних продуктів, худоби та інші види податків (за перевіз через ріки, з 

весіль, на утримання ратуш тощо). У 1783 р. було встановлено подушний 

податок сумою 1 крб. 20 коп. за рік з селян і козаків та 72 коп. з поміщицьких 

і монастирських селян (для порівняння 70 коп. у корчмі коштувало відро 

меду) [39]. 

За царювання імператриці Катерини II на українських землях було 

встановлене "подушне", що сплачувалося грішми і стягувалось у визначених 

розмірах із ревізьких душ, які значилися у сільських чи міських громадах під 

час одного з переписів населення, так званих ревізій. Такі переписи 

проводили нерегулярно й нечасто. Однак зміни кількості населення жодним 

чином не позначалися на зменшенні сум податків. Непомірна величина цього 

податку змушувала найбідніші верстви населення (селян) продавати останнє 

майно, аби його сплатити. Так тривало аж до 1859 р., коли було створено 

комісію для перегляду податків і зборів, члени якої одностайно дійшли 

висновку, що лише скасувавши "подушну подать", можна істотно покращити 

систему прямого оподаткування [42]. 

Наприкінці 20-х - на початку 30-х років минулого століття в 

українських селах існувала система натурально-продуктових та грошових 
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повинностей селян. Особливості оподаткування селянських господарств в 

Україні у цей період випливали з класового принципу податкової політики 

радянської держави, її фіскального характеру. Єдиний сільськогосподарський 

податок офіційно визначали однією з форм повинностей населення. Причому 

сума цього податку автоматично збільшувалася зі зростанням дохідності з 

ріллі, від продажу худоби, городини, продуктів садівництва. Існувала також 

специфічна форма селянських повинностей - самообкладання. 

Надалі фінансова система України у складі Радянського Союзу 

еволюціонувала в напрямі діаметрально протилежному до процесу 

загальносвітового розвитку. Поряд з податками вона активно 

використовувала адміністративні методи вилучення прибутків. Повна 

централізація грошових засобів і відсутність будь-якої самостійності 

підприємств у вирішенні фінансових питань поступово зумовили фінансову 

кризу. 

Після проголошення Україною незалежності почалася кропітка робота 

зі створення власної податкової системи. Вагомий вклад у розроблення 

власної концепції системи оподаткування в державі вніс Закон України "Про 

систему оподаткування", прийнятий Верховною Радою України 25 червня 

1991 р. [2]. 

Цілеспрямоване формування власної податкової системи в Україні 

почалося з 1992 року. Умовно процес становлення податкової системи в 

Україні можна поділити на три етапи: I етап - 1992-1993 роки; II - етап - 

1994-1999роки; III етап - 2000р. – 2010 рік, ІV етап – 2011 року по 

сьогоднішній день. 

У першому етапі не тільки з'явилися нові види податків: податок на 

дохід, податок на додану вартість,але й були сформовані три концепції 

перспективного розвитку податкової системи України: 

- перша концепція - оподаткування обсягів реалізації,по яких за звітний 

період надійшла оплата за рахунок продавця,за системою диференційованих 

ставок,залежно від сфери і виду діяльності; 
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- друга концепція - це існування податку на прибуток за єдиною 

ставкою на рівні 30-35% з пільгами для інвестиційної діяльності; зменшення 

ставки по податку на додану вартість до 20%; чітке розмежування податків 

на загальнодержавні і місцеві; перехід в оподаткуванні фізичних осіб до 

сукупного річного доходу як об'єкта оподаткування. Основоположниками 

цієї концепції є - Головна державна податкова інспекція, Міністерство 

фінансів та Міністерство економіки України. 

- третя концепція - антологічна з другою концепцією,але акцент 

поставлений на значні пріоритети для виробників продукції та товарів. 

Засновником цієї концепції став Український союз промисловців і 

підприємств. 

До початку 1993 р. податкова система розвивалася згідно з другою 

концепцією. У 1993 р. були прийняті два закони - «Про податок на прибуток» 

та «Про оподаткування доходів підприємств і організацій», ставки за цими 

податками відповідали нормам першої концепції, що значно збільшило 

податковий тягар на виробника. 

Під час другого етапу формування податкової системи в Україні були 

сформовані чіткі податкові механізми, до існуючих податків доданий 

податок на промисел, остаточно узаконена система місцевих податків з 

прийняттям Декрету КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20.05.1993 р. 

Також були внесені зміни та доповнення до Закону України «Про 

систему оподаткування прибутку підприємств» та «Про податок на додану 

вартість». 

Під час вже третього етапу формування податкової системи в Україні 

набрав чинності Закон України «Про порядок погашення зобов'язань 

платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» у 

2001 р., з 2004 р. вступили в дію Закони України «Про податок з доходів 

фізичних осіб», внесені зміни до закону «Про оподаткування прибутку 

підприємств», яким зменшено ставку податку до 25% [4]. Відбулися й інші 

прогресивні зміни у напрямку зменшення податкового тягаря. 
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Останній етап становлення податкової системи України стало 

прийняття в 2 грудня 2010 р. Податкового кодексу України, який вступив в 

силу 1 січня 2011 р. 

Податковий кодекс України – це один з важелів податкової політики 
направлених на позитивні зрушення в соціально-економічному розвитку 
країни. 

Головною ціллю прийняття Податкового кодексу була побудова 

сучасної, справедливої податкової політики, що забезпечила б стабільність 
оподаткування, рівність усіх платників податків перед законом, досягнення 

стратегічних цілей сталого розвитку в оновленій системі державного 
регулювання економіки.  

Прийняття Податкового кодексу мало на меті врегулювати відносини 
оподаткування, визначити принципи побудови податкової системи, перелік 

податків та зборів, що підлягають сплаті до бюджетів всіх рівнів, визначити 
методику їх обчислення, ставки оподаткування, правовий стан платників 
податків, порядок адміністрування податків, а також порядок і умови 

застосування фінансових санкцій до платників податків за порушення 
податкового законодавства.  

Згідно норм Податкового кодексу [1] передбачалося: 

- зменшення кількості податків та зборів: загальнодержавних - до 18 

з 29, місцевих - до 5 з 14;  

- зниження ставок оподаткування: податок на прибуток – з 25% до 

16% у 2014 році, ПДВ – з 20% до 17%. 

- автоматичне відшкодування ПДВ. При цьому якщо держава 

несвоєчасно відшкодує податок на додану вартість, то до неї застосовуються 

штрафні санкції в розмірі облікової ставки НБУ. 

- наближення податкового обліку до бухгалтерського (оцінка 

доходів та витрат, амортизаційні відрахування тощо). 

- визначено вичерпний перелік повноважень податкових органів, 
який не може бути розширений. 

Прийняття Податкового кодексу не є однозначним, він може вплинути 
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на економіку як позитивно, так і негативно. Якщо він принесе позитивний 

ефект, то тоді економіка отримає великий поштовх, що дасть перспективний 

результат, інвестиційні надходження, забезпечення економічного зростання 

країни, і рівень якості життя громадян з часом буде зростати. А якщо 

негативний, то наслідки швидше за все приведуть до зростання затрат на 

виробництво. І через це зростуть ціни, податковий тиск занадто сильно 

вплине на частину дрібних і середніх підприємств, що зумовить їхнє вибуття 

з ринку. Результатом буде зниження конкуренції, що теж негативно вплине 

на економіку і життя громадян. 

Як ми бачимо формування системи оподаткування в Україні - це дуже 

динамічний процес, але податкова система України ще далеко не досконала і 

потребує подальшого спрощення та розвитку у напрямі стимулювання 

сталого соціально-економічного розвитку країни. 

 

2.2. Результативність державної податкової політики в Україні 
 

Сучасний економічний розвиток України та її регіонів значною мірою 

визначається стратегією податкової політики. Саме податкова політика 

визначає характер і мету податкової системи, яка передусім має забезпечити 

необхідними ресурсами фінансування видатків держави. 

Стратегічною метою податкової політики є створення в Україні 

стабільної податкової системи, яка забезпечила б достатній обсяг надходжень 

платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки 

держави, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників 

податків, а також створення умов для подальшої інтеграції України у світове 

співтовариство.  

У 2018 р. економіка України зростала незважаючи на складні зовнішні 

умови для економіки. Це відбувалось, зокрема, завдяки виваженій політиці 

фінансування основних пріоритетів уряду. Йдеться про національну безпеку 

і оборону, освіту, медицину, обслуговування боргу, підвищення розмірів 
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соціальних стандартів, здійснення видатків на надання пільг та субсидій 

населенню. 

При цьому податково-бюджетна політика у 2018 р. сприяла 

макрофінансовій та ціновій стабільності, а збільшення інвестиційної 

складової бюджету підтримувало розвиток економіки, у тому числі й на 

довгострокову перспективу. 

Основні факти виконання бюджету 2018 р.: 

 утримання дефіциту державного бюджету в межах встановленого 

законом граничного показника (факт — 1,7 % ВВП при плані — 2,4 % ВВП); 

 виділення коштів на оборону та безпеку обсягом 5,4 % ВВП, 

що відповідає вимогам Стратегії національної безпеки України та Концепції 

розвитку сектору безпеки і оборони України; 

 забезпечення подальшого зростання мінімального розміру 

заробітної плати, розмірів прожиткового мінімуму та інших видів соціальних 

виплат; 

 фінансування у запланованих обсягах видатків на надання пільг 

та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг; 

 продовження пенсійної реформи та підвищення рівня пенсійного 

забезпечення громадян; 

 зростання капітальних видатків держбюджету порівняно 

з минулими роками (69,8 млрд грн у 2018 р., що у 1,7 раза більше, ніж 

у 2017 р., та у 2,6 раза, ніж у 2016 р.). 

Одним із першочергових завдань для Державної податкової служби 

України (далі - ДПС) на сьогодні є безумовне забезпечення виконання 

показників наповнення Державного бюджету України у частині надходження 

податків, зборів, митних та інших платежів.  

ДПC забезпечує найбільшу частку доходів Зведеного бюджету України 

– 84,7 %.  

Зокрема, у 2018 р. до Зведеного бюджету України забезпечено 999,1 

млрд. грн. платежів, що на 158 млрд. грн., або на 18,8 %, більше 2017 р. (рис. 
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2.1). 

 

 
Рис. 2.1. Доходи зведеного бюджету України, 2018 р. [28]. 
 

Надходження (збір) платежів до загального фонду державного 

бюджету склали 729,4 млрд. грн. (рис. 2.2).  

По головних управліннях ДПС збір платежів до загального фонду 

державного бюджету склав 284,6 млрд. грн., що більше факту 2017 р. на 46,1 

% (+ 89,8 млрд. грн.).  

По митницях ДПС збір платежів до загального фонду державного 

бюджету – 202,3 млрд. грн., або 168,1 % (+ 82,0 млрд. грн.) до відповідного 

періоду 2017 р. 

Індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 

101,3 %, додатково забезпечено 6,3 млрд. грн., у т.ч. по головних управліннях 

ДФС – на 100,4 %, митницях ДПС – на 102,6 %.  

Додатково до Державного бюджету України забезпечено надходжень:  

 головними управліннями ДФС – 1,2 млрд. грн.;  

 митницями ДФС – 5,1 млрд. грн.  
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Рис. 2.2. Динаміка надходжень податкових платежів до загального 

фонду Державного бюджету України [28]. 

 

У повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України з:  

 податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 101,3 

% (+ 1,3 млрд. грн.);  

 податку на доходи фізичних осіб – 105,8 % (+ 2,5 млрд. грн.); 

ввізного мита – 106,6 % (+ 2,5 млрд. грн.);  

 акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) – 106,2 % (+ 2,3 млрд. грн.);  

 акцизного податку з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів – 103,5 % (+ 0,8 млрд. грн.);  

 частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до 

держбюджету – 215,5 % (+ 2,2 млрд. грн.) тощо.  

З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 68,4 

млрд. грн. податку на додану вартість. Бюджетний ресурс на відшкодування 

використано на 105,1 % (+ 3,3 млрд. гривень).  

До місцевих бюджетів надходження платежів склали 104,6 млрд. грн., з 

них 99,4 млрд. грн., або 95,1 %, забезпечені ДФС. Темп росту надходжень до 
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2014 р. становить 112,6 % (+11,1 млрд. грн.).  

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (далі – єдиний внесок) склали 228,7 млрд. грн., що на 

47,2 млрд. грн. більше, ніж у 2017 р.  

ДПС та її територіальними органами вжито комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення повноти нарахування та сплати до бюджетів 

податків, зборів та інших платежів, а також на виявлення та руйнування схем 

мінімізації податкових зобов’язань.  

Податок на додану вартість є основним джерелом наповнення бюджету 

в Україні.  

У 2018 р. до загального фонду державного бюджету забезпечено збір 

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів у сумі 210,8 млрд. 

грн., що на 14,8 %, або на 27,3 млрд. грн., більше відповідного періоду 2017 

р. (рис. 2.3). 

 

 

 

Рис. 2.3. Збір податку на додану вартість в Україні, млрд. грн. [28]. 

 

Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, суб’єкти 

господарювання продовжували отримувати бюджетне відшкодування 

податку на додану вартість.  

Так, в цілому по Україні протягом 2018 р. (станом на 01.01.2019 р.) 
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відшкодовано коштами 68,4 млрд. грн., що на 57,9 %, або на 25,1 млрд. грн., 

більше, ніж за 2017 р., з них в автоматичному режимі – 38,1 млрд. грн., що на 

14,1 млрд. грн. більше, ніж за 2017 р. 

Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами виконано на 105,1 

%, або на 3,3 млрд. грн. більше запланованого.  

За звітний період до бюджету надійшло 95,7 млрд. грн. податку на 

прибуток. Порівняно з 2017 р. надходження збільшилися на 14,9 млрд. грн. 

(рис. 2.5). 

 

 

 

Рис. 2.5. Надходження податку на прибуток до Державного бюджету 

України, млрд. грн. [28]. 

 

У звітному році за рахунок вжитих органами ДПС заходів забезпечено 

надходження до загального фонду державного бюджету: акцизного податку з 

вироблених в України підакцизних товарів (продукції) у сумі 65,3 млрд. грн., 

що на 8,5 млрд. грн. більше, ніж у 2017 р.  

На надходження акцизного податку у 2018 р. вплинули такі фактори, 

зокрема, як збільшення надходжень від виробництва тютюнових виробів – 

42,9 млрд. грн. (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Надходження до державного бюджету акцизного податку з 

виробленої в Україні підакцизної продукції, млрд. грн. [28]. 

 

Забезпечено контроль за цільовим використанням спирту та 

біоетанолу, які оподатковуються за пільговими ставками акцизного податку.  

Протягом 2018 р. за нульовою ставкою акцизного податку 

відвантажено спирту етилового: 234,5 тис. дал на виробництво 

виноматеріалів і сусла; 504,3 тис. дал для лікарських засобів; 901,1 тис. дал 

на виробництво продукції органічного синтезу; 288,3 тис. дал біоетанолу для 

виробництва біопалива.  

У звітному періоді за рентними платежами та екологічним податком 

забезпечено надходження до державного бюджету у сумі 48,5 млрд. грн., або 

91,5 % встановлених індикативних показників Мінфіну за відповідною 

структурою (рис. 2.7).  

До державного бюджету надійшло:  

 рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами 

природного газу – 3369,4 млн. грн.;  

 рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України  

– 1985,3 млн. грн.;  



 

 

53 

 

 

Рис. 2.7. Структура надходження рентних платежів та екологічних 

податків до Державного бюджету України, 2018 р. [28]. 

 

 рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами 

аміаку територією України – 869,2 млн. грн.;  

 рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 

279,9 млн. грн.;  

 рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами – 262,8 млн. 

грн.;  

 збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, 

яке проживає на території зони спостереження – 317,5 млн. грн.;  

 рентної плати за користування надрами – 36989,6 млн. грн.  
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Невиконання спричинено зменшенням сум декларування екологічного 

податку, що обумовлено зменшенням обсягів викидів, скидів та розміщення 

забруднюючих речовин, у т.ч. у зв’язку із: зменшенням обсягів виробництва; 

використанням енергетичного вугілля з меншим вмістом сірчистих сполук та 

у результаті спалення якого утворюється менша кількість забруднюючих 

речовин; впровадженням екологічних технологій, які забезпечують повне 

виключення або зменшення забруднення атмосферного повітря та водних 

об’єктів. 

До місцевих бюджетів забезпечено надходжень у сумі 17,3 млрд. грн., 

що на 3,9 млрд. грн., або 29,5 %, більше, ніж у 2017 р., у тому числі: плати за 

землю з юридичних осіб – 13,0 млрд. грн., що на 2,4 млрд. грн. більше, ніж у 

2014 р.; єдиного податку з юридичних осіб – 4,3 млрд. грн., що на 2,2 млрд. 

грн. більше, ніж у 2017 р.; місцевих зборів (збір за місця для паркування 

транспортних засобів, туристичний збір) – 97,4 млн. грн., що на 10,9 млн. 

грн. більше, ніж у 2017 р.  

На надходження до місцевих бюджетів значною мірою вплинуло те, що 

у 2018 р.: скорочено кількість місцевих податків з 6 до 4; плату за землю 

віднесено до місцевих податків і зборів; сільськогосподарських 

товаровиробників виділено в окрему групу платників (четверту групу) 

єдиного податку; для платників єдиного податку третьої групи зменшено 

ставки єдиного податку.  

Головним джерелом наповнення доходів місцевих бюджетів є податок 

на доходи фізичних осіб, який у структурі надходжень займає найбільшу 

питому вагу (56,2 %).  

У 2018 р. до зведеного бюджету надійшло податку на доходи фізичних 

осіб 90,8 млрд. грн., або 106,5 % від встановлених задань, що на 18,1 млрд. 

грн. більше, ніж у 2017 р., у т. ч. до державного бюджету – 36,0 млрд. грн.,  

до місцевих бюджетів – 54,8 млрд. грн.  

Отже, у 2018 р. фіскальна служба забезпечила надходження до 

Зведеного бюджету України понад 1 трлн. грн. Це найбільша сума за всю 
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історію незалежної України. Минулорічні надходження майже на 170 млрд. 

грн. перевищили показники 2017 р.  

Збір платежів до загального фонду держбюджету у 2018 р. становив 

понад 860 млрд. грн., що на 14,4 % більше, ніж у 2017 р. 40 % від загального 

фонду держбюджету, або 340 млрд. грн, становлять митні надходження. Це 

на 35 млрд. грн. більше, ніж у 2017 р. 

Третину загального фонду становить ПДВ із ввезених в Україну 

товарів — майже 300 млрд. грн. На другому місці — збір ПДВ з вироблених 

товарів — 210 млрд. грн. 

За результатами 2018 р. платники подали майже 304 тис. декларацій 

з податку на прибуток. До сплати задекларовано 97,55 млрд грн. Це на 17 %, 

або на 14,2 млрд грн, більше, ніж у 2017 р. Тоді цей показник становив 

83,3 млрд грн. 

Зокрема, за IV квартал минулого року було нараховано 30,0 млрд. грн. 

податку на прибуток (без НАК «Нафтогаз України»). Це на 18 %, або на 4,6 

млрд. грн перевищило суму нарахувань IV кварталу 2017 р. 

Найбільші суми нарахувань за останній квартал 2018 р. задекларовано 

платниками Офісу великих платників та м. Києва. Так, платниками, які 

обслуговуються в Офісі великих платників, задекларовано до сплати 63,7 % 

від загальної суми податку на прибуток, що становить майже 20,8 млрд грн, 

у ГУ у м. Києві — 15,2 %, або майже 5 млрд грн. 

Загальна сума отриманих суб’єктами господарювання доходів за 2018 

р. становила майже 9,5 трлн грн. Це на 1,3 трлн. грн. більше, ніж у 2017 р. 

При цьому по Україні спостерігається адекватний темп зростання податку 

при зростанні доходів. Так, при темпі зростання доходів 116,2 % темпи 

зростання податку становлять 117 %. 

Збільшення нарахувань з прибутку продемонстрували понад 62,5 тис. 

компаній на суму майже 8 млрд. грн. Понад 1 млрд грн доходів показали 

1,091 підприємство. Їх загальний дохід в 2018 р. становив більше 5,6 

трлн. грн., до сплати задекларовано 71 млрд. грн. прибутку. 
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Лідерами стали виробники тютюнових виробів. Порівняно з 2017 р. 

обсяги нарахувань зросли в 16 разів, або на 509,7 млн грн. Крім того, 

збільшення спостерігається у сфері добування кам’яного вугілля, сирої нафти 

та у суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з грошовим 

посередництвом. Задекларовано ними 2,63 млрд грн (плюс 863,4 млн грн 

порівняно з 2017 р.), 2,57 млрд грн (плюс 1,5 млрд грн) та 3,15 млрд грн 

(плюс 1,88 млрд грн) відповідно. 

До того ж зафіксовано низку галузей, які вийшли із збитковості. 

Наприклад, підприємства з виробництва тари з пластмас 2017 р. мали збитки 

обсягом 1,25 млрд. грн., в 2018 р. показали прибуток — 234,7 млн грн. 

Таким чином, для підвищення ролі податкової системи в прискоренні 

економічного зростання необхідно розробити податкову політику 

спрямовану на стимулювання вітчизняного виробництва, інноваційно-

інвестиційної діяльності, споживчого попиту, а також посилення регулюючої 

і контролюючої функцій держави щодо сплати податків. 
 

2.3. Системні проблеми та суперечності державної податкової 
політики в Україні 

 

Податкова система України поєднала в собі принципи двох податкових 

систем, найбільш характерних для світової практики - європейської й 

американської. Якщо в американській системі переважає прибутковий 

принцип оподатковування, в європейській - обкладання обороту у формі 

податку на додану вартість. Жорсткість української податкової системи 

визначена еклектичним поєднанням обох зазначених систем з базовою метою 

- ліквідації дефіцитності бюджету. 

Відтак в Україні з самого початку побудови нової податкової системи 

був узятий фіскальний орієнтир. В результаті невиваженої податкової 

політики, неправильного розподілу доходів підприємств відбулися 

гальмування реноваційних та інвестиційних процесів та нагромадження 
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потреби в інвестиціях у переозброєння виробництва. Але це завдання сучасна 

українська економіка вирішити не зможе - вона практично позбавлена 

стимулів довгострокового розвитку, які в сучасних умовах забезпечуються 

збалансованим комплексом усіх функцій оподаткування - фіскальної, 

регуляторної та стимулюючої. 

Українська податкова система є однією з найбільш складних і найменш 

ефективних, що регулярно підтверджують міжнародні звіти та рейтинги, 

дослідження вітчизняних економістів, а також оцінки інвесторів, що 

працюють в Україні. 

Так, наприклад, у рейтингу податкових систем Paying Taxes 2010, 

підготовленому світовим банком спільно з PriceWaterhouseCoopers, Україна 

посіла 181 місце зі 183 досліджуваних країн.  

За даними дослідження, середньостатистичне українське підприємство 

протягом року сплачує 147 податків та платежів, що є найгіршим показником 

у світі (183 місце). для порівняння, у Чехії кількість податкових платежів 

складає – 12, Польщі – 40, Білорусі – 107, Грузії – 18, США – 10, Франції – 7, 

Китаї – 7 (табл. 2.1).  

Більшість податків і внесків (96) в Україні пов’язана з оподаткуванням 

праці. 

Вітчизняна система оподаткування (до введення в дію Податкового 

кодексу) нараховувала 28 загальнонаціональних і 14 видів місцевих податків 

і зборів. Вартість адміністрування багатьох з них перевищує надходження від 

їх справляння. 

Закономірно, що розгалужена система податків вимагає значних 

матеріальних і часових затрат на їх облік та сплату. На виконання 

обов’язкових податкових процедур, таких як ведення податкового обліку, 

підготовка та подання звітності, сплата податків та інших, вітчизняні 

підприємці щорічно витрачають 736 робочих годин (175 місце). для 

порівняння, в Грузії витрати на аналогічні заходи становлять 387 годин, 

Польщі – 395, Чехії – 613, США – 187, Франції – 132, Китаї – 504.  
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Таблиця 2.1 

Сприятливість податкових систем країн світу  
 

Країна 
Кількість 
платежів 

Затрачений час, 
год. 

Навантаження 
на прибуток, % 

Рейтинг 

Данія 9 135 29,2 13 

Канада 9 119 43,6 28 

Швеція 2 122 54,6 42 

Латвія 7 279 33,0 45 

Франція 7 132 65,8 59 

США 10 187 46,3 61 

Грузія 18 387 15,3 64 

Німеччина 16 196 44,9 71 

Греція 10 224 47,4 76 

Болгарія 17 616 31,4 95 

Росія 11 320 48,3 103 

Азербайджан 22 376 40,9 108 

Чехія 12 613 47,2 121 

Угорщина 14 330 57,5 122 

Японія 13 355 55,7 123 

Китай 7 504 63,8 125 

Аргентина 9 453 108,1 142 

Румунія 113 202 44,6 149 

Бразилія 10 2600 69,2 150 

Польща 40 395 42,5 151 

Індія 59 271 64,7 169 

Україна 147 736 57,2 183 

Джерело: Paying Taxes 2010: The global picture / 
PricewaterhouseCoopers, World Bank Group. – Washington, D.C., 2011. – P. 77-
88. 

 

Майже половина витраченого українськими підприємствами часу йде 

на облік, нарахування, сплату податків і внесків, знову ж таки пов’язаних з 

оплатою праці. 
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Сукупні фінансові витрати українських підприємств на ведення 

податкового обліку та пов’язаних з ним операцій (вивчення податкового 

законодавства, підготовка звітності та податкових накладних, сплата 

податків і зборів) становлять 4,85 млрд. грн.., або майже 0,7 % від ВВП. 

Ще однією слабкою ланкою податкової системи України є високий 

показник навантаження на комерційний прибуток підприємств, понад 57% 

якого вилучається до бюджету та позабюджетних соціальних фондів (149 

місце). 43,1 % комерційного прибутку йде на сплату внесків та відрахувань з 

фонду оплати праці, 12,3 % – податку з прибутку підприємств. За показником 

імпліцитної ставки корпоративного податку середньостатистичного 

підприємства Україна відповідає середньому рівню ЄС (12,4 %).  

Водночас, у країнах з новою ринковою економікою даний показник є 

відчутно нижчим, ніж в Україні. За рівнем оподаткування праці вітчизняна 

податкова система знаходиться серед найбільш обтяжливих як порівняно з 

ЄС (28,6 %), так і загалом у світі (16,1 %). 

На макроекономічному рівні високе податкове навантаження на 

підприємства ілюструється високим показником податкового коефіцієнта, 

який відображає рівень перерозподілу ВВП через консолідований бюджет 

країни системою оподаткування, який наблизився до 40%, тоді як ще в 2004 

році був на рівні 31,8 %. Середній рівень податкового коефіцієнта для країн-

нових членів ЄС, економіки яких за якісними характеристиками подібні до 

української, становить близько 33%. 

Низька оцінка якості вітчизняної податкової системи свідчить про 

наявність у ній серйозних проблем і внутрішніх суперечностей.  

Ключовими негативними чинниками, що визначають надто низькі 

конкурентні позиції української податкової системи, є такі [38]: 

1. Нестабільність, внутрішня суперечливість і неузгодженість 
податкового законодавства. Так, відповідно до проведених досліджень, 

мають статус діючих біля 2000 нормативно-правових актів, що стосуються 

питань оподатковування [45]. 
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2. Високе податкове навантаження на бізнес. Особливо це стосується 

оподаткування оплати праці. Порівняно зі східноєвропейськими країнами 

інтегральна ставка соціальних нарахувань на фонд оплати праці в Україні є 

приблизно однаковою (близько 42-43 %). Проте в Україні навантаження 

суттєво зміщено у бік роботодавців. З поміж країн ЄС лише в Естонії і Литві 

працівники сплачують відповідно 1,0% і 3,0% заробітної плати до соціальних 

фондів. У Польщі та Словенії ставки становлять відповідно 25,1% і 22,1%, у 

решті країн – від 2,8% до 9%. 

3. Нераціональний розподіл податкового тиску між факторами 

виробництва. В Україні основний податковий тиск здійснюється на капітал і 

людські ресурси, які в сучасних економічних умовах є рушіями становлення 

інвестиційно-інноваційної моделі економіки. Високе навантаження на фонд 

оплати праці і прибуток корпорацій є чинником стримування інвестицій в 

основні фонди та розвиток людських ресурсів. 

4. Низька рентабельність податкової системи. Затрати вітчизняної 

податкової системи на збирання 100 грошових одиниць податків у 3-4 рази 

перевищують аналогічний показник у країнах ЄС, що свідчить про 

непродуктивні видатки податкової служби та про її недостатньо ефективну 

роботу. 

5. Низька фіскальна ефективність податкової системи. Через 

нездатність підвищити продуктивність податку за рахунок перекриття схем 

мінімізації та ухиляння від сплати податків держава втрачає значний обсяг 

фінансових ресурсів. За нашими розрахунками, лише від мінімізації та 

ухиляння від сплати ПДВ бюджет втрачає 26% даного податку від його 

потенційно можливого надходження. 

6. Складність системи адміністрування податків. Через недосконале 

законодавство, а також значний обсяг бюджетних втрат від оптимізації 

оподаткування податкова служба запроваджує додаткові заходи та 

обмеження, під дію яких досить часто потрапляють і сумлінні платники 

податків. Показовою є ситуація з уведенням реєстру податкових накладних, 
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який ускладнив підготовку податкової звітності для всіх платників ПДВ, хоча 

був запроваджений для боротьби з недобросовісними платниками податків. 

7. Централізація фінансових ресурсів та повноважень стосовно їх 
розподілу. Більшість ключових податків сьогодні закріплені виключно за 

державним бюджетом. Ті ж, що закріплені за місцевими бюджетами, 

належать до кошику доходів, що враховуються при визначенні розміру 

міжбюджетних трансфертів. Іншими словами, якщо доходи від сплати 

податку зростуть, то місцевим бюджетам від цього не буде жодної користі, 

оскільки на аналогічну величину скоротиться обсяг трансферту з 

держбюджету. У підсумку склалася дестимулююча система міжбюджетних 

відносин, за якої місцеві органи влади, не маючи зацікавленості, взагалі 

усунулися від проблем податкової політики. 

8. Безсистемне та невиправдане надання податкових пільг і 
звільнень, що посилює податкове навантаження на ефективні підприємства, 

які сумлінно сплачують податки. Широкий перелік податкових преференцій 

викривлює фіскальний простір, надаючи окремим підприємствам і галузям 

більш вигідні вихідні позиції, автоматично знижуючи 

конкурентоспроможність суб’єктів підприємницької діяльності, які не мають 

можливості лобіювати надання їм податкових пільг. 

В умовах стійкого зростання податкових надходжень до бюджету, що 

спостерігалось в Україні у 2000-2008 рр., недоліки податкової системи не 

були особливо відчутними для макроекономічної стабільності, оскільки за 

профіциту фінансових ресурсів держава проводила досить м’яку фіскальну 

політику, не посилюючи прямо чи опосередковано податковий тиск. Понад 

те, завдяки стримуванню динаміки розширення бюджетних видатків 

додаткові фінансові ресурси були спрямовані на зниження податкового 

навантаження на економіку. В цей період були знижені ставки податку на 

прибуток і податку з доходів фізичних осіб, запроваджена спрощена система 

оподаткування, обліку та звітності, розширено перелік податкових пільг, а 

тверді ставки податків (плата за користування надрами, акцизний збір, 
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транспортний збір та ін.) практично не індексувалися [38]. 

Проте відтоді, коли в Україні розпочався політичний цикл економічної 

політики, який характеризувався випереджаючим зростанням видатків 

бюджету. Часта ротація складу Кабінету Міністрів змушує кожен новий уряд 

провадити більш «щедру» бюджетну політику, аніж його попередники, що 

вимагає мобілізації додаткового обсягу податкових надходжень. Це 

сформувало запит на посилення фіскальної функції податкової політики. 

Переорієнтація її пріоритетів супроводжувалася різким збільшення розриву 

між динамікою доходів бюджету та податкових надходжень, з одного боку, 

та темпами зростання ВВП, з іншого спочатку додатковий фінансовий ресурс 

забезпечувався за рахунок скорочення обсягу податкових пільг. В розрізі 

динаміки окремих податків чітко простежується, що випереджаючими 

темпами в цей період зростали надходження від сплати ПДВ та податку на 

прибуток, пільги зі сплати яких були найчисленнішими. 

Проте видатки бюджету зростали настільки динамічно, що додаткові 

надходження від тотального скасування пільг були досить швидко вичерпані. 

з 2008 р. зобов’язання бюджету виявилися вже настільки значними, що уряду 

не вистачало податкових надходжень відповідного бюджетного періоду, а 

тому він перейшов до політики мобілізації податків з майбутніх періодів та 

невиконання своїх зобов’язань з повернення надмірно сплачених податків. 

До апогею фіскалізму податкова політика була доведена в 2009 р., коли 

вона була повністю зорієнтована на наповнення державного бюджету, навіть 

за рахунок актуалізації дестимулюючих наслідків для економіки. Різке 

скорочення ВВП, падіння товарообігу, погіршення фінансових результатів 

діяльності підприємств і зниження доходів населення спровокували різке 

звуження дохідної бази бюджету.  

Попри нагальну необхідність оптимізувати видатки, сконцентрувавши 

ресурси лише на пріоритетних напрямах, уряд поставив перед собою досить 

широкий перелік завдань: 

- зберегти і навіть підвищити рівень соціального захисту населення; 
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- розширити субсидії окремим галузям економіки (хімія, чорна 

металургія, сільське господарство, будівництво та ін.); 

- рекапіталізувати банківську систему; 

- розширити капітальні інвестиції. 

Фінансування заходів у рамках кожного напряму потребувало 

додаткового обсягу бюджетних коштів. Водночас в умовах охолодження 

ділової активності складним завданням стало збереження фінансової бази 

держави принаймні на рівні попередніх періодів. 

Для мобілізації фінансових ресурсів Кабінет Міністрів використовував 

низку суперечливих інструментів, які дали можливість збільшити доходи 

бюджету, проте посилили фіскальний тиск на економіку, що призвело до 

поглиблення спаду: 

1. Підвищення розміру ставок податків. Протягом 2009 р. за 

ініціативою уряду парламент прийняв 6 законів, що підвищували податки та 

збори (обов’язкові платежі). Водночас варто відзначити, що в досить 

складних умовах КМУ уникав збільшення прямого податкового 

навантаження на вітчизняний бізнес, змістивши об’єкт оподаткування на 

споживання. КМУ ініціював підвищення ставок акцизного збору з товарів, 

які не є товарами першої необхідності для населення (передусім алкогольні 

та тютюнові вироби, пиво, імпортовані автомобілі), та дещо підвищив ставки 

транспортного податку для дорогих автомобілів. 

2. Розширення бази оподаткування за рахунок активізації боротьби з 

мінімізацією оподаткування та посилення роботи зі стягнення нарахованої, 

але не сплаченої частини податкових зобов’язань. Найбільшою складовою 

останньої є податковий борг, формування якого часто є наслідком не стільки 

неплатоспроможності підприємства, скільки його бажання безоплатного 

користування бюджетним фінансовим ресурсом. Крім того, уряд проводив 

досить активну політику з метою перекривання схем, які дозволяли бізнесу 

звужувати базу оподаткування та зменшувати розмір нарахованих податків. 

3. Вилучення до бюджету частини фінансових ресурсів підприємств 
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шляхом затримки з відшкодуванням ПДВ та авансових стягнень податків, 

передусім податку на прибуток. За рік переплати зросли на 3,7 млрд. грн., або 

41,0 %, а не відшкодовані грошовими коштами суми ПДВ за рік збільшилися 

на 9,1 млрд. грн. (на 70,8 %), у тому числі протерміновані – на 3,3 млрд. грн. 

(у 2,1 рази). 

Якщо перші два напрями роботи зі збільшення доходів бюджету були 

достатньо обґрунтованими, то зростання авансових переплат за ключовими 

податками, різке збільшення обсягу невідшкодованого ПДВ, намагання 

уряду максимально обмежити право на податковий кредит є інструментами 

вилучення з підприємств більшого обсягу коштів, ніж вони мали сплатити до 

бюджету за результатами своєї діяльності протягом відповідного 

бюджетного періоду. така податкова політика дозволила профінансувати 

соціальні статті бюджету, проте стала чинником охолодження ділової 

активності корпоративного сектору. 

Таким чином, українська податкова система останніми роками не лише 

втратила динамізм якісного розвитку, а й продукує ризики для 

макроекономічної стабільності. Державна влада майже не приділяє належної 

уваги модернізації податкової системи, через що остання характеризується 

низькою фіскальною ефективністю та не є сприятливою для ведення бізнесу. 

В умовах посткризового відновлення економіки така модель державної 

податкової політики є стримуючим чинником соціально-економічного 

зростання України. 
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РОЗДІЛ 3  

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ  
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Шляхи модернізації Державної податкової служби України 

 

Важливість підвищення довіри платників податків до органів 

державної фіскальної служби, створення якісної системи обслуговування 

платників податків та підвищення рівня добровільної сплати податків на 

сьогодні є актуальними та пріоритетними питаннями у роботі Державної 

податкової служби (ДПС) України. 

Слід зазначити, що процеси модернізації податкових органів в Україні 

тривають вже не один рік. 

Ще у 2004 р. започаткований проект "Модернізація державної 

податкової служби України-1" – широкомасштабний загальнодержавний 

інституційний проект, актуальність і значимість якого доводить відповідність 

напрямів модернізації податкової служби головним завданням Уряду 

України, серед яких – виведення економіки з тіні, перемога над корупцією, 

забезпечення незалежної судової системи, наведення макроекономічного 

порядку, створення благодатного клімату для інвестицій, впровадження 

нових інформаційних технологій та інтеграція до світових економічних 

структур.  

Для чіткої взаємодії, обміну інформацією між Урядом, міністерствами 

та відомствами, органами державної влади результатів діяльності ДПА 

України в реалізації Проекту модернізації у 2004 р. було створено відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2004 №631 Міжвідомчу 

робочу групу з питань координації та контролю за реалізацією Проекту 

модернізації.  

Основною метою цієї групи як координаційно-дорадчого органу 
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Кабінету Міністрів України є координація та контроль за реалізацією 

Проекту модернізації, цільовим та ефективним використанням коштів 

позики.  

Для здійснення незалежної оцінки прогресу впровадження Проекту 

модернізації податкової служби міжнародними експертами з питань 

оподаткування було створено наглядову раду (постанова Кабінету Міністрів 

України від 26.05.2004 р. № 697 «Про утворення наглядової ради з питань 

реалізації проекту «Модернізація державної податкової служби України – 

1»). 

У 2005 р. було сформовано законодавчу базу щодо покращення 

взаємовідносин з платниками податків. Зокрема було прийнято низку 

законів: 

Закон України від 12 січня 2005 року №2322-ІУ „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту 

громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав 

громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, 

повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)”; 

Постанову Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року №179 

„Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої 

влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”.  

Крім цього, організація ефективної роботи з платниками податків у 

2006 р. стає пріоритетним напрямом модернізації Державної податкової 

служби України. Зокрема покращення професійного рівня працівників ДПС, 

підтримка функціонування автоматизованих інформаційних систем, 

удосконалення податкової звітності, вдосконалення системи адміністрування 

податків, співробітництво з податковими органами іноземних держав і 

міжнародними податковими організаціями є основними завданнями напряму 

у цей час.  

Так, у рамках модернізації податкової служби розроблено та прийнято 

низку нормативно-правових документів: 



 

 

67 

- Кодекс професійної етики працівника Державної податкової служби 

України; 

- Концепція управління персоналом Державної податкової служби 

України на 2006-2010 роки; 

- Кодекс честі працівника Державної податкової служби України; 

- Концепція вдосконалення організаційної структури органів державної 

податкової служби. 

У рамках вдосконалення професійного рівня працівників ДПС 

Національну академію державної податкової служби України було 

перетворено на Національний університет державної податкової служби 

України від 01 березня 2006 р. „Про утворення Університету державної 

податкової служби України, а Указом Президента України від 03 квітня 2006 

р. №279/2006 йому було присвоєно статус національного. 

У 2007 р. у рамках Проекту модернізації податкової служби створено 

Інформаційно-довідковий центр, спрямований на висококваліфіковану та 

оперативну обробку звернень платників податків (постанова Кабінету 

Міністрів України від 15 серпня 2007 р. «Про утворення Інформаційно-

довідкового департаменту державної податкової служби»).  

З початком 2008 р. ДПА України перейшла на новий етап 

взаємовідносин з платниками податків, основною метою якого стало 

створення партнерських відносин між платниками податків та податківцями.  

Так, 19 лютого 2008 р. було підписано Меморандум про створення 

сприятливого податкового клімату між Українським союзом промисловців і 

підприємців (УСПП) та ДПА України.  

Запровадження подання разом з декларацією з ПДВ розшифровок 

податкового кредиту та податкових зобов’язань у розрізі контрагентів (наказ 

ДПА України від 17.03.2008 р. №159 „Про внесення змін до податкової 

звітності з податку на додану вартість”) – стало підґрунтям для подальшого 

переходу на безконтактний, автоматизований режим відшкодування ПДВ. 

Подання звітності в електронному вигляді – це пріоритетний напрям у 
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розвитку партнерських стосунків між органами ДПС та платниками податків, 

тому ДПА України приділяє велику увагу питанню подання податкової 

звітності в електронному вигляді згідно з чинним законодавством. ДПА 

України затверджено Інструкцію з підготовки і подання податкових 

документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку та 

Примірний договір про визнання електронних документів. (Наказ Державної 

податкової адміністрації України від 10 квітня 2008 р. №233 „Про подання 

електронної податкової звітності”). 

Також ДПА України розроблене власне програмне забезпечення 

«Система формування та подання до органів ДПС податкової звітності та 

реєстрів податкових накладних в електронному вигляді засобами 

телекомунікаційного зв'язку», яке розповсюджується серед платників 

податків. 

Протягом 2009 р. у рамках модернізації Державної податкової служби 

України розроблено та затверджено Концепцію «Основні засади 

запровадження ризикоорієнтованої системи адміністрування податків в 

Україні». 

З урахуванням її положень розроблено шаблони визначення 

ризиковості діяльності суб’єктів господарювання та заходи щодо 

недопущення втрат бюджету внаслідок ухилення таких суб’єктів 

господарювання від оподаткування. 

У напрямі обслуговування платників податків розроблено та 

затверджено Концепцію створення та діяльності центрів обслуговування 

платників податків, типову структуру методики надання послуг ДПА 

України та інструкцію про порядок її розробки, підготовлено стандарти 

адміністративних послуг, які надаються органами ДПС України. 

Для підвищення ефективності супроводження великих платників 

податків у складі ДПА України утворено Департамент обслуговування 

великих платників податків. 

Одним з напрямків модернізації податкової системи України в останні 
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роки були організаційно-правові перетворення, які стосувалися головного 

Державного органу, що реалізовував податкову політику в Україні. 

Так, 24 грудня 2012 р. було створене Міністерство доходів і зборів 

України (Міндоходів) шляхом об'єднання Державної податкової служби 

України та Державної митної служби України. 

1 березня 2014 р. рішенням Уряду Міністерство доходів і зборів було 

ліквідоване, на базі якого відновлено Державну податкову і Державну митну 

служби, які підпорядковувались Міністерству фінансів. 

А вже 21 травня 2014 р. шляхом реорганізації Міністерства доходів і 

зборів утворена Державна фіскальна служба України (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 21.05.2014 р. № 160 «Про утворення Державної 

фіскальної служби»).  

Державна фіскальна служба України (ДФС) - є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну 

податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, 

державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у 

сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, 

митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного 

внеску. 

З метою визначення базових принципів, стратегічних напрямів, цілей 

та завдань розвитку ДФС, виконання яких забезпечить реалізацію державної 

податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, 

державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у 

сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, 

митного законодавства розроблено та затверджено Стратегічний план 

розвитку ДФС України на 2015-2018 роки (наказ ДФС від 12.02.2015 №80).  

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25.06.2015 р. № 

26739/0/1-15 та окремого доручення Міністра фінансів України від 
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03.07.2015 № 11000-06/968 затверджено Перелік ключових показників 

ефективності (КРІ) діяльності керівництва ДФС з короткостроковим 

терміном виконання  – 01.09.2015 (наказ ДФС від 10.07.2015 № 487).  

Протягом звітного року ДФС забезпечено розробку методичних та 

організаційно-розпорядчих документів щодо порядку застосування норм 

Податкового та Митного кодексів України, законодавчих, інших нормативно-

правових актів з питань, що належать до сфери діяльності ДФС.  

Поточна координація роботи структурних підрозділів ДФС та її 

територіальних органів у 2015 році здійснювалась шляхом формування 

річних та піврічних планів роботи, планів заходів із реалізації доручень 

органів вищого рівня, аналізу виконання запланованих заходів та підготовки 

відповідних звітів.  

Забезпечено моніторинг виконання річного та піврічних планів роботи 

ДФС та підготовку звітів про їх виконання.   

Плани роботи ДФС та звіти про їх виконання розміщувались на 

офіційному веб-порталі ДФС з метою оприлюднення.  

Також забезпечено координацію роботи щодо підготовки 

територіальними органами ДФС планів роботи, які у встановленому порядку 

затверджено Головою ДФС.  

Для забезпечення виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 04.03.2015 №213-р ДФС розроблено План заходів з виконання 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого 

розвитку «Україна  –  2020» у 2015 році, здійснення яких закріплено за ДФС, 

який затверджено наказом ДФС від 03.04.2015 №242.  

Забезпечення прозорості, компетентності, передбачуваності та 

неупередженості діяльності Державної фіскальної служби України має 

відбуватись через:  

а) надання своєчасних та якісних послуг платникам податків, 

забезпечення формами податкової звітності, інструкціями щодо їх 

заповнення;  
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б) надання платникам податків оперативних консультативних послуг та 

роз'яснень податкового законодавства шляхом створення інформаційно-

довідкового центру;  

в) встановлення взаємовідносин Державної фіскальної служби України 

із майбутніми платниками податків у школах та інших закладах освіти 

шляхом розробки та впровадження програми навчання щодо системи 

оподаткування;  

г) систематичне висвітлення діяльності органів Державної фіскальної 

служби України шляхом створення системи доведення до громадськості 

актуальної, достовірної та повної інформації щодо системи оподаткування, 

стану наповнення дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів;  

д) усунення можливості проявів корупції в органах Державної 

фіскальної служби України шляхом розробки та впровадження програм 

антикорупційних заходів;  

е) впровадження програм проведення періодичних опитувань 

платників податків щодо оцінки їх стосунків з Державною фіскальною 

службою України та розробку процедури врахування та оприлюднення 

результатів опитувань;  

ж) ризикоорієнтовану систему та стандартних процедур перевірок до 

всіх платників податків при організації контрольно-перевірочної роботи.  

Крім того, створення високопрофесійної, інформаційно розвиненої 

Державної фіскальної служби України має відбуватися шляхом розробки та 

впровадження програми розвитку інформаційної інфраструктури, що 

передбачає:  

а) удосконалення процедур, які забезпечують реалізацію функцій 

органів Державної фіскальної служби України;  

б) розробку та впровадження нової організаційної структури, 

побудованої за функціональним принципом;  

в) створення автоматизованої системи операційної та управлінської 

діяльності ДФС;  
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г) удосконалення державної системи моніторингу сплати податків, 

зборів (обов'язкових платежів);  

д) удосконалення системи обліку надходжень до бюджету та 

функціонування системи приймання податкової звітності в електронному 

вигляді; уніфікацію звітних форм та формування відомчої внутрішньої 

звітності; розробку офіційної зовнішньої звітності податкових органів; 

створення системи контролю за достовірністю звітності податкових органів;  

е) розробку системи інформаційної взаємодії із Міністерством фінансів 

України, Міністерством економіки, Міністерством праці і соціальної 

політики України, Державним Казначейством України, Державною митною 

службою України, Національним банком України та Державним комітетом 

статистики України, іншими міністерствами та відомствами;  

ж) підвищення рівня управління персоналом Державної фіскальної 

служби України шляхом вдосконалення системи професійної підготовки і 

перепідготовки кадрів, впровадження нових механізмів управління 

персоналом. 

В цілому, стратегічний план розвитку Державної фіскальної служби 

України має включати такі основні напрями модернізації: 

- підвищення ефективності роботи Державної фіскальної служби 

України за рахунок реорганізації її структури в умовах обмеження 

фінансових та трудових ресурсів; 

- підвищення контролю за додержанням чинного податкового 

законодавства; 

- здійснення якісних змін у механізмі обчислення і стягнення податків; 

- формування інформаційної бази для безперервного функціонування 

розвитку Державної фіскальної служби України; 

- підвищення рівня загальної підготовки платників податків за рахунок 

розвитку інформаційно-роз'яснювальної і довідково- консультативної роботи 

Державної фіскальної служби України. 

Для досягнення мети модернізації Державної фіскальної служби 
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України слід вирішити такі завдання: 

- розширення системи "само нарахування" податків як складової 

оптимального механізму нарахування і стягнення податків; 

- перепідготовка і навчання персоналу фіскальної служби; 

- розробка ефективної системи підготовки і підвищення кваліфікації 

кадрів, підвищення трудової дисципліни; 

- забезпечення одержання державної і відомчої статистичної звітності; 

- інформування, навчання, пропаганда, досягнення компромісу у 

забезпеченні надходжень між платниками податків та фіскальними органами; 

- створення передумов для використання міжнародних і державних 

стандартів обліку інформації Державної фіскальної служби України; 

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи нарахування і 

стягнення податків, обліку платників, організації ефективної контролюючої 

роботи і боротьби з порушниками податкової дисципліни. 

18 грудня 2018 р. Кабінет Міністрів України схвалив постанову, якою 

роботу Державної фіскальної служби (ДФС) реорганізовано. З цього 

відомства утворено дві державні служби: податкову та митну. При цьому 

податкова міліція залишатиметься у складі податкової служби, а 

координувати роботу нових служб уряд буде через міністерство фінансів.  

Реформа ДФС має створити підґрунтя для демілітаризації податкових 

органів, покращить якість сервісів, які надаються платникам податків, 

підвищить прозорість та підзвітність роботи податкових та митних органів. 

Отже, можна констатувати, що модернізація Державної фіскальної 

служби України становить нагальну необхідність. Перехід до нової, 

модернізованої податкової системи дасть змогу здобути те, що на сьогодні є 

найбільшим дефіцитом, довіру платників податків до фіскальних органів. 

Тому саме інтелект, чесність, порядність, високий професіоналізм, здатність 

до стратегічного мислення і боротьби за правду, духовні цінності у 

модернізованій системі державної податкової служби повинні стати 

найбільшим капіталом. Нам потрібна така модернізація системи, яка б 

https://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D1%84%D1%81-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%83-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8/a-46788120
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поєднала життєздатну економіку держави та права платників податків. 

Таким чином, метою модернізації державної податкової системи має 

стати максимальне наближення моделі Державної фіскальної служби 

України до європейського рівня, досягнення взаємного порозуміння між 

фіскалами та платниками податків, побудова відносин між ними на 

принципах неупередженості, законності, прозорості, добропорядності. 

Основними напрямами модернізації є вдосконалення організаційної 

структури ДФС, її операційної діяльності, виконавчого управління, 

управління персоналом органів ДФС України, інформаційного забезпечення, 

взаємодії з іншими органами влади та покращення взаємин із суспільством. 

 

3.2. Напрями удосконалення державної податкової політики в 
Україні 

 

З самого початку побудови згідно з Законом України «Про систему 

оподаткування» від 25 липня 1991 р. № 1251-XII, податкова система України 

була фіскально – орієнтованою, яка одразу почала набувати конфіскаційного 

характеру. Сучасна податкова система України позбавлена стимулюючої 

основи, яка в нинішніх умовах розвитку повинна розкриватися у 

взаємозв’язку усіх основних функцій оподаткування – фіскальній, 

розподільчій, регулюючій та похідних від них. 

Тому для подолання такої негативної тенденції та з метою досягнення 

балансу інтересів держави і платників податків у грудні 2010 р. було 

ухвалено Верховною Радою України і підписано Президентом України 

(02.12.10 № 2755-VI) Податковий кодекс України. 

Проаналізувавши зміст прийнятого Податкового кодексу, ми можемо 

виділити таке позитивне зрушення податкової системи як скорочення 

кількості податків і зборів та зниження податкового тиску на економіку. Так, 

замість 28 загальнодержавних та 14 місцевих обов’язкових платежів, що були 

закріплені Законом України «Про систему оподаткування» [2], Податковим 
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кодексом пропонується запровадити відповідно 19 та 5 платежів [1].  

У 2015 р. скасовано ще один державний та два місцевих збори, таким 

чином кількість державних місцевих платежів склала 18 та 3 відповідно. 

Перелік податків та платежів істотно відрізняється від того, що існував 

раніше. Перш за все це викликано тим, що деякі податки тепер просто не 

справлятимуться. Прикладом таких платежів є комунальний податок і 

податок на рекламу, ринковий збір, збір за право використання місцевої 

символіки та збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі: за 

періоди після 01.01.2011 р. їх сплачувати не потрібно. 

Іншу частину обов’язкових платежів просто названо по-іншому. 

Причому у деяких випадках зміна назви має істотне значення внаслідок зміни 

порядку сплати податку (наприклад, податок з власників транспортних 

засобів, замінено збором за першу реєстрацію транспортного засобу; нова 

назва цього платежу говорить сама за себе). В інших випадках – це більше 

нагадує формальне перейменування податку, що принципово не змінює по 

суті (наприклад, плату за торгові патенти названо збором за здійснення 

деяких видів підприємницької діяльності). 

Водночас необхідно підкреслити, що окремі скасовані платежі не 

створювали додаткового тиску на економіку, а лише перерозподіляли кошти 

в напрямі підтримки окремих сфер. Зокрема, збір за проведення гастрольних 

заходів, який спрямовується до спеціального фонду бюджету, 

використовується як інструмент підтримки вітчизняної культури за рахунок 

оподаткування діяльності в Україні іноземних артистів. У даному контексті 

його скасування не видається необхідним і таким, що відчутно полегшить 

податковий тягар на економіку. Аналогічне зауваження стосується і збору на 

розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, який пропонується 

скасувати 31 грудня 2014 р. 

Основна мета побудови податкової системи визначалася, перш за все, 

ліквідацією дефіциту бюджету, що обумовлювалося застосуванням 

монетаристського підходу до її побудови в його односторонньому розумінні 
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без врахування конкретних умов. Крім того, повинні були бути задоволеними 

вимоги міжнародних фінансово-кредитних організацій, які для надання 

кредитів поставили умови – стабілізація національної валюти і скорочення 

дефіциту бюджету. 

Вважаю, що основним недоліком чинної податкової системи є її 

спрямування на подолання дефіциту бюджету шляхом вилучення доходів 

господарюючих суб’єктів. Прослідковується відсутність чіткого 

взаємозв’язку податкової системи з розвитком економіки і діяльністю 

безпосередніх її суб’єктів. Це, у свою чергу, призвело до того, що податкова 

система розвивається відірвано від розвитку безпосередніх суб’єктів 

оподаткування. Підприємства зацікавлені у отриманні мінімального 

прибутку, щоби уникнути надмірного податкового тиску 

Наступним позитивним моментом Податкового кодексу є те, що за 

порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 

р. штрафи застосовуватимуться у символічному розмірі – 1 грн., а для 

платників податку на прибуток і тих, хто перейшов з єдиного податку на 

загальну систему, вони взагалі не застосовуються за порушення [1].  

Позитивним напрямком податкової реформи стало зменшення ставки 

податку на, що складала 25%, знижена у 2011 р. до 23%, у 2012 р. – до 21%, у 

2013 р. – до 19% і з 2014 р. – до 16%. Крім того, податок на додану вартість з 

2014 р. також планувалось зменшити до 17% з нинішніх 20% [1].  

В той же час, одночасне зниження ставок податку на прибуток 

підприємств та ПДВ (до кінцевих значень) призведе до падіння доходів 

державного бюджету. У Податковому кодексі не обумовлено компенсаційні 

джерела, які дозволили б покрити втрату доходів.  

Сумнівним, також, з точки зору доцільності та ефективності є 

положення стосовно зниження ставки ПДВ. Даний податок є одним з 

непрямих податків, тому фактичним суб’єктом оподаткування є кінцевий 

споживач, а не підприємство, що його сплачує. Таким чином, зниження 

ставки ПДВ до 17% в умовах гострого дефіциту ресурсів не є оптимальним з 
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точки зору економічної ефективності. Необхідно зосередитися на зниженні 

імпліцитної ставки податку на прибуток і лише за наявності ресурсів 

переходити до зниження ставки ПДВ, але в довгостроковій перспективі. 

Також позитивними наслідками впровадження в діяльність 

Податкового кодексу для платників можуть бути [19]: 

- Податковий кодекс України забезпечить встановлення єдиного 

механізму реалізації державою податкової політики, визначить єдині засади, 

правила та норми з питань оподаткування як для платників податків, так і 

органів державної влади, забезпечить уникнення колізійних норм, прогалин у 

законодавстві та неоднозначного тлумачення норм, які регулюють відносини 

у сфері оподаткування; 

- запровадження дворівневої системи оскарження рішень 

контролюючих органів замість трирівневої, що пришвидшить строки 

вирішення спірних питань; 

- поступове зниження ставки податку на прибуток, що призведе до 

збільшення суми чистого прибутку підприємства. Це у свою чергу дозволить 

модернізувати виробництво, збільшити заробітну плату робітникам. 

До негативних наслідків, які можуть понести платники у зв’язку із 

введенням у дію нового Податкового кодексу варто віднести [19]: 

- неузгодженість щодо податкових періодів в першому та другому 

розділах проекту, котре може спричинити плутанину у процесі ведення 

бухгалтерського обліку та складанні звітності; 

- розширення класифікації основних фондів у податковому обліку, у 

якій замість 4 груп у діючому законодавстві введено 16. При цьому облік 

балансової вартості основних фондів кожної групи вестиметься за кожним 

об’єктом, що входить до складу окремої групи, включаючи вартість 

поліпшення основних засобів, отриманих безоплатно або в оперативну 

оренду (лізинг), та в цілому за групою як сума балансових вартостей окремих 

об’єктів такої групи. Це призведе до збільшення паперової роботи для 

бухгалтерів; 
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- арешт майна може бути накладений рішенням керівника органу 

державної податкової служби, обґрунтованість якого протягом 96 годин має 

бути перевірена судом. Це може призвести до негативних наслідків для тих 

підприємств, котрі займаються реалізацією продуктів, які швидко псуються, 

та інших речей, що фактично спричинить зупинку діяльності підприємства. 

Незважаючи на те, що Податковий кодекс широко схвалюється у 

більшості кіл, на думку багатьох спостерігачів, він далекий від досконалості. 

Існування нового єдиного Податкового кодексу є вдосконаленням само по 

собі, хоча деякі спостерігачі вважають, що цей закон був спішно проведений 

через Парламент і передчасно. Усі погоджуються, що Податковий кодекс 

потребує внесення деяких нагальних змін і роз’яснень. В 2011 р. Верховною 

Радою вже було прийнято приблизно 30 змін [29]. 

Наразі докладаються зусилля щодо розробки проектів додаткових 

поправок задля вдосконалення Податкового кодексу. Деякими прикладами є 

[29]: 

- положення щодо прав і обов’язків; 

- повноваження щодо аудиту, у тому числі аудит третьої сторони; 

- норми щодо апеляцій в адміністративному порядку; 

- штрафи і санкції; 

- скасування деяких звільнень від сплати ПДВ; 

- повернення до загальних податкових роз’яснень, а не тільки 

індивідуальних. 

Недосконале податкове законодавство, звісно, є проблемою само по 

собі, що призводить до невизначеності і непотрібних конфліктів між 

платниками податків і податковою адміністрацією. Ще гіршим є погане 

виконання положень податкового законодавства. Представники бізнесової 

громади неодноразово повідомляли членам НР, що ДПС України, здається, є 

нездатною приймати неупереджені тлумачення закону та, у своїх зусиллях 

щодо виконання показників надходження податків, вдається до жорстких 

методів оподаткування. Одним із прикладів такого зловживання є практика 
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збирання податків авансом, які мають сплачуватися протягом пізніших 

періодів оподаткування. Іншою проблемою є офіційна заборона з боку ДПС 

України, яка суперечить Податковому кодексу, віднесення збитків на 

майбутні періоди. Така практика призводить до серйозних сумнівів стосовно 

верховенства права. Зусилля щодо добровільного справляння податків 

потерпатимуть від цього, як і прямі іноземні інвестиції в Україну. Економіці 

країни буде завдано значної шкоди [29].  

Україна займає низьке місце в обстеженні Світового банку “Ведення 

бізнесу”, особливо щодо справляння податків. Це підтверджується також 

результатами обстеження ключових показників діяльності ДПС, проведеного 

фірмою GfK, де більшістю груп респондентів – представників бізнесу 

вважалося, що вартість виконання податкового законодавства підвищилася. 

Результати обстеження показують, що податкова система України є однією з 

найскладніших у світі. Було наведено приклад, що підприємство в Україні 

може сплачувати до 135 платежів на рік, щоб дотримуватися правил. 

Кількість платежів на щомісячній основі може простягнутися на 16 різних 

днів здійснення оплати [29].  

В той же час, на мою думку необхідно внесення поправок щодо зміни 

періоду звітування про податок на прибуток підприємств з квартального на 

річний, у поєднанні з системою авансових платежів за цим податком 

протягом податкового року. Це є нормою у більшості країн. 

На мою думку, необхідно внести певні зміни відносно тих основних 

податків, що будуть спрямовані на підвищення конкурентоспроможності 

підприємств. Важливим, при цьому, є надання податкових пільг, що за 

певних умов є дієвим інструментом підтримки національної 

конкурентоспроможності. 

Вітчизняна податкова система побудована таким чином, що податкові 

платежі зростають в міру зростання цін. Це зручно з точки зору фіскального 

утримання системи, проте абсолютно не прийнятною з позиції 

обґрунтованості системи оподаткування. Вважаю, доцільне запровадження 
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диференційованого оподаткування ПДВ на окремі групи товарів, що 

рівнозначно наданню податкових пільг певним галузям. Щодо 

оподаткування податком на прибуток, пропонуємо звільнити від 

оподаткування (повністю або частково) ту частину прибутку, яка 

направлятиметься на інноваційну діяльність, а також застосування 

диференційованої ставки податку на прибуток залежно від використання 

коштів амортизаційних нарахувань.  

Актуальною постає ціль забезпечити формування такої системи 

оподаткування, яка б сприяла розвитку економіки, формуванню повноцінних 

суб’єктів ринкової економіки з одночасним поступовим розв’язанням 

проблеми скорочення дефіциту бюджету і досягнення фінансової стабілізації 

з поступовим переходом до економічного росту. Потребує змін і сам 

механізм та цільове спрямування податків. 

Проте, в сучасних умовах не потрібно вдаватися до радикальних змін. 

Всі зусилля повинні бути спрямовані на зміцнення і вдосконалення 

податкової системи. Необхідно, разом з тим, приділити увагу підвищенню 

якості планування і фінансування державних видатків, зміцнити дохідну базу 

бюджетної системи, створити необхідні механізми контролю над 

ефективністю використання державних фінансових ресурсів. 

Реалізація податкової реформи повинна відбуватись цілеспрямовано, 

системно, відкрито, виважено, поступово у часі. Прослідковується 

відсутність системності та послідовності в питаннях зниження податків. 

Класична теорія ефективного оподаткування стверджує, що для досягнення 

максимального позитивного ефекту зниження ставок має супроводжуватися 

скороченням податкових пільг. Водночас, за різкого зниження ставок ПДВ та 

податку на прибуток, уряд значно розширює перелік пільг, звільнень та 

преференцій, особливо в рамках спеціальних податкових режимів. Це може 

призвести до падіння податкових надходжень в розмірі понад 2,8 % від ВВП. 

Метою реформування є досягнення якісно нового стану податкової 

системи України, за якого будуть створені сприятливі умови ведення бізнесу, 
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зростання споживчого попиту на внутрішньому ринку при одночасному 

динамічному збільшенні сукупних податкових надходжень до державного та 

місцевих бюджетів.  

Необхідно провести реформування податкової системи в напрямку її 

лібералізації і децентралізації; розширити права органів місцевого 

самоврядування при встановленні норм вилучення і їх використання на 

місцях; забезпечити збалансованість інтересів держави та її регіонів, регіонів 

між собою з метою забезпечення стабільності адміністративно-

територіального устрою країни; запровадити заходи по податковому 

стимулюванню інвестиційного процесу і спрямування коштів підприємств на 

вдосконалення і розширення виробничої діяльності, розвиток малого 

підприємництва, підтримку пріоритетних галузей національної економіки. 

Проте, окремі норми Податкового кодексу обумовлюють виникнення 

небажаної внутрішньої податкової конкуренції між регіонами України. На 

мій погляд, норма про «надання права» встановлювати додаткову ставку до 

основної ставки податку на прибуток, яку надано місцевим органам влади, 

створить ризик зниження надходжень даного податку до місцевих бюджетів. 

Регіони мають конкурувати за капітал не більш низькими ставками, що 

досить легко зробити, а якістю підприємницького середовища. Тому, 

вважаємо більш раціональним кроком закріплення за місцевими бюджетами 

10% від надходжень податку на прибуток або надання імперативності 

встановленню додаткових ставок [19]. 

Важливо посилювати, також, соціальну роль податків, забезпечити 

захист прав і законних інтересів платників податків у взаємозв’язку з 

податковими органами запровадження поняття неумисного порушення 

податкового законодавства. 

Реформування чинної податкової системи повинно відбуватися в 

напрямку створення сприятливих податкових умов для вітчизняних 

товаровиробників, стимулювання вкладення коштів у інвестиційні програми. 

З метою формування раціональної податкової системи необхідно 
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використовувати регулюючу функцію податкової системи у вигляді надання 

пільгового оподаткування, зробити пільги більш прозорими та підвищити їх 

стимулюючі і регулюючі властивості. 

Тому не випадково, що 2017 р. розпочався з того, що у Верховній Раді 

зареєстровано законопроект № 6201 «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо проведення податкової реформи та підвищення 

інвестиційної привабливості України». 

Законопроектом пропонується внести ряд змін до Податкового кодексу 

України, якими передбачається: 

• забезпечення стабільності податкового законодавства; зворотна дія в 

часі тільки для актів податкового законодавства України, якими вносяться 

зміни, доповнення, що передбачають пом’якшення або скасування 

відповідальності за порушення податкового законодавства; установлення 

мораторію на внесення змін до податкового законодавства до 2020 року, 

окрім змін, які стосуються адміністрування та/або поліпшують становище 

платників податків, зборів. 

•у частині податку на прибуток: 

– лібералізація ставок податку з податку на прибуток підприємств, 

зниження базової (основної) ставки з 1 січня 2018 року з 18 до 15 %, з метою 

виходу суб’єктів господарювання з «тіні» та збільшення податкових 

надходжень до бюджету України; для суб'єктів індустрії програмної 

продукції, які застосовують спеціальний режим оподаткування – 5 %; 

– виключення фіскальних норм, що встановлюють мінімально 

допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних 

активів, та нематеріальних активів з метою уніфікації податкового та 

бухгалтерського обліку; строки амортизації основних засобів та інших 

необоротних активів будуть залежати від облікової політики підприємства; 

– скасування сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток 

при виплаті дивідендів; 

– запровадження тимчасового, з 1 січня 2018 р. до 1 січня 2025 р., 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61355
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звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із 

постачання програмної продукції; 

•у частині податку на доходи фізичних осіб: 

– звільнення від оподаткування сум у вигляді страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій) роботодавцем-резидентом за свій 

рахунок за договорами добровільного медичного страхування на користь 

найманих працівників та членів їх сімей, але не більш як 2,5 МЗП за кожну 

фізичну особу, установленої законом на 1 січня звітного податкового року; 

– звільнення від оподаткування сум пенсій (включаючи суму їх 

індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного 

грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду 

чи бюджету згідно із законом; 

– передбачення включення до податкової знижки суми витрат платника 

податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, на сплату орендної 

плати відповідно до договору оренди, оформленого згідно з діючим 

законодавством України, для компенсації вартості наймання (оренди) житла 

(квартири, будинку); 

– лібералізація ставки податку з податку на доходи фізичних осіб, 

зниження базової (основної) ставки з 18 до 15 %, та ставки податку на доходи 

фізичних осіб з 18 до 5 % бази оподаткування щодо доходу у формі зарплати 

та інших винагород за трудовими договорами (контрактами) працівників 

суб’єкта індустрії програмної продукції, який застосовує особливості 

оподаткування, з метою детінізації фонду оплати праці та збільшення 

податкових надходжень відповідно; 

– підвищення розміру податкової соціальної пільги, на яку платник 

податку має право зменшити суму загального місячного оподатковуваного 

доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, з 

50 до 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 

розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного 

податкового року, – для будь-якого платника податку; 
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– удосконалення оподаткування доходів, отриманих шляхом 

здійснення операцій з інвестиційними активами (цінними паперами та 

деривативами); 

– скасування, запровадженого на тимчасовій основі, військового збору 

з метою детінізації фонду оплати праці; крім того, справляння військового 

збору є неправомірним, адже податковим законодавством не визначена база 

обкладення військовим збором, що є обов’язковим елементом будь-якого 

податку/збору; фактично виникає подвійне оподаткування доходів фізичної 

особи. 

•у частині адміністрування: 

– установлення додаткових гарантій для платників податків у частині 

помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені, що 

виражається у визнанні сум помилково та/або надміру сплачених грошових 

зобов’язань, не повернутих платнику податків в порядку та строки, 

заборгованістю бюджету, на яку нараховується пеня на рівні 120 % облікової 

ставки НБУ, установленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, 

включаючи день повернення грошових зобов’язань; 

– подання податкової звітності з акцизного податку до контролюючих 

органів в електронній формі; 

– скасування обмеження щодо застосування податкової консультації 

тільки особою, якій вона була надана, установлення правил використання й 

іншими платниками податків податкових консультацій у випадку 

відповідності умов, викладених у консультації, фактичним обставинам; 

– запровадження вмотивованих податкових роз’яснень, які будуть 

надаватися центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

фінансову політику, за зверненням платників податків, та відображатимуть 

його офіційну позицію з питань правильності, повноти нарахування та 

сплати податків, зборів щодо здійснених господарських операцій або тих 

господарських операцій, здійснення яких планується в майбутніх звітних 

(податкових) періодах; вмотивоване податкове роз’яснення, надане платнику 
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податків, є обов’язковим для контролюючих органів під час проведення 

перевірок, звірок; 

– удосконалення інституту оскарження рішень контролюючих органів; 

– лібералізація порядку проведення контролюючими органами 

перевірок та оформлення результатів таких перевірок. 

• у частині трансфертного ціноутворення: 

– впровадження в національне податкове законодавство правил для 

оподаткування контрольованих іноземних компаній з метою боротьби з 

ухиленням від оподаткування, із податковим зловживанням при застосуванні 

податкових конвенцій, припинення відтоку капіталу з України та розмивання 

податкової бази; 

– контролюючою особою відповідно до законопроекту пропонується 

визначити резидентів України – юридичних або фізичних осіб, які 

безпосередньо та/або опосередковано володіють корпоративними правами 

контрольованої іноземної компанії в розмірі 50 і більше відсотків; або частка 

такої участі в контрольованій іноземній компанії перевищує 10 %, якщо 

частка участі всіх резидентів України в даній контрольованій іноземній 

компанії становить 50 і більше відсотків. При цьому при визначенні частки 

участі резидента-фізособи в контрольованій іноземній компанії враховується 

як безпосередня його участь, так і опосередкована участь через його 

подружжя та/або неповнолітніх дітей. 

Платники податків зобов’язуються щорічно, до 1 квітня року, що 

настає за звітним податковим роком, надавати відповідним контролюючим 

органам за своєю податковою адресою довідки в довільній письмовій формі 

про контрольовані іноземні компанії, у яких вони є контролюючими особами. 

Прибуток контрольованої іноземної компанії може бути звільнений від 

оподаткування у випадку наявності однієї з умов: 

1) контрольована іноземна компанія зареєстрована в будь-якій країні, з якою 

укладена угода про уникнення подвійного оподаткування; 

2) контрольована іноземна компанія є стороною в угоді про розподіл 
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продукції, концесійної угоди, учасником державно-приватного партнерства; 

3) є емітентом облігацій, що розміщуються на міжнародних фондових 

біржах, перелік яких затверджується Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку. 

Прибуток контрольованої іноземної компанії повинен бути 

підтверджений відповідною фінансовою звітністю, яка складена згідно із 

законодавством країни місцезнаходження (реєстрації) контрольованої 

іноземної компанії за відповідний фінансовий (звітний) рік. 

• у частині ПДВ: 

– запровадження 7 % ПДВ за операціями з постачання на митній 

території України та ввезення на митну територію України товарів і послуг, 

які є соціально значущими за переліком, затвердженим КМУ; 

– здійснення бюджетного відшкодування платникам ПДВ, які 

відповідають критеріям, в автоматичному режимі; 

– удосконалення порядку визначення суми податку, що підлягає сплаті 

(перерахуванню) до держбюджету або відшкодуванню з держбюджету 

(бюджетному відшкодуванню), та строків проведення розрахунків; 

– відновлення спецрежиму оподаткування діяльності у сфері сільського 

та лісового господарства, а також рибальства з метою збільшення державної 

підтримки сільгосппідприємств, адже скасування застосування спецрежиму з 

ПДВ для сільгоспвиробників та перехід на загальну систему обкладення ПДВ 

стане крахом для даної галузі і фактично знищить виробництво 

сільгосптоварів. Прямі дотації держави для даної галузі – неефективні і 

сприяють поширенню корупції. До того ж обсяги прямих дотацій є 

незначними і становлять загалом до 8 млрд. грн. на рік, тоді як забирають у 

аграріїв більше 20 млрд. грн. щорічно. 

• у частині акцизного податку: 

– впровадження автоматизованої системи електронного контролю (далі 

– АСЕК) за виробництвом та обігом спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів для посилення 
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контролю у відповідній сфері господарювання, з метою детінізації 

виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів; забезпечення функціонування АСЕК покласти 

на контролюючі органи; удосконалення процедури маркування алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів шляхом запровадження АСЕК; 

– звільнення від обкладення акцизним податком суб'єктів 

господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних 

товарів, адже встановлення акцизного податку з реалізації через торговельну 

мережу підакцизних товарів фізичним особам та іншим кінцевим 

споживачам не відповідає міжнародним стандартам, а саме Директиві ЄС від 

16.12.08 р. № 2008/118/ЄС щодо загальних умов акцизного збору; 

– підвищення ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 20 % 

специфічної та на 3 відсоткові пункти (з 12 до 15 %) адвалорної; 

• у частині рентної плати: 

– удосконалення обчислення рентної плати за користування надрами 

для видобування корисних копалин; розрахунок фактичної ціни реалізації 

для товарної продукції залізорудного гірничого підприємства платником 

податку за відповідною формулою [28]. 

Отже, Податковий кодекс України ще не став стимулюючим 

підґрунтям для розвитку економіки України, не продемонстрував реалізації 

принципу верховенства закону, перш за все — для представників держави, 

яку уособлюють податкові органи, не відкрив жодної додаткової можливості 

для суб’єктів господарювання. Його поспішне введення в дію призвело лише 

до плутанини, нервування, застосування «всліпу», без розуміння всього 

ланцюга наслідків та можливостей. Крім того, усунення недоліків 

Податкового кодексу України потребує, по-перше, внесення змін до 

законодавства, по-друге, зміну вектору діяльності фіскальних органів в бік 

поваги до платників податків, дотримання його прав, застосування принципу 

презумпції невинуватості та подолання корупції на всіх ланках державного 

управління. 
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3.3. Напрямки інтеграції державної податкової політики в Україні 
до європейських стандартів 

 

Інтеграція державної податкової політики в Україні до європейських 

стандартів – це процес наближення відповідних заходів держави у сфері 

оподаткування, а також напрямів податкових реформ, до вимог ЄС. Як 

процес поступовий, інтеграція податкової політики держави здійснюється в 

три етапи - адаптація податкового законодавства, гармонізація податкової 

політики, уніфікація податкової політики зі стандартами ЄС [20]. 

Сьогодні податкова система України перебуває на етапі кардинальних 

перетворень. У державі постійно проводилась політика зміни системи 

оподаткування, але, на жаль, не завжди продумана, економічно обґрунтована 

та не завжди це відбувалось у комплексі з іншими фінансовими нововведення 

ми. Важливим моментом є те, що ставки податків повинні бути економічно 

обґрунтованими. Адже, як свідчить зарубіжний досвід, у країнах з низькими 

податками швидше зростали зайнятість, інвестиції, продуктивність праці та 

загалом виробництво [65].  

При цьому варто пам'ятати, що під час збільшення податкових ставок 

часто зменшується податкова база, що призводить до скорочення податкових 

надходжень. Це відбувається внаслідок спаду обсягів виробництва, 

рентабельності підприємств, а також зростання кількості юридичних та 

фізичних осіб, які ухиляються від сплати податків [51]. 

Варто зазначити, що на сьогодні в Україні діє податкова система, яка за 

своєю структурою подібна до податкових систем розвинених європейських 

країн, оскільки всі закони, що торкаються оподаткування, розроблено з 

урахуванням норм європейського податкового законодавства, а також 

аспектів податкової політики ГАТТ/СОТ та інших міжнародних економічних 

організацій. Проте в Україні податкова система, на відміну від економічно 

розвинених країн, не є інструментом підвищення фіскальної 
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конкурентоспроможності держави, що не сприяє посиленню 

підприємницької активності суб'єктів господарювання та поліпшенню 

соціального добробуту населення. Тобто з допомогою наявного податкового 

механізму держава нездатна здійснювати управління суспільним розвитком, 

неспроможна через регулювання податками впливати на фінансово-

економічну ефективність у відтворювальному процесі й на соціальну 

стабільність у населення [20].  

За оцінками експертів, загальне податкове навантаження в Україні 

майже вдвічі перевищує цей показник у розвинених країнах світу. Це 

стимулює приховування реальних обсягів економічної діяльності, виведення 

її у "тінь". 

Сукупність всіх перерахованих вище причин поступово спричинили 

низку проблем в українській економіці, серед яких: виникнення податкової 

заборгованості платників перед бюджетом та державними цільовими 

фондами; нерівномірне податкове навантаження, внаслідок чого найбільший 

податковий тягар покладено на законослухняних платників, позбавлених 

податкових пільг; широкомасштабне ухилення від оподаткування. Адже саме 

недосконалість, нестабільність законодавчої бази та тільки фіскальний 

характер податкової політики є одними з найвагоміших чинників тінізації 

економіки, оскільки в суб'єктів господарювання немає стимулів інвестувати 

свій капітал у "легальну економіку". 

Досвід, набутий Україною за роки незалежності, переконливо свідчить, 

що ефективне правове регулювання податкової системи України є не тільки 

важливою передумовою суспільного розвитку, але й нагальною потребою 

економічного зростання. Необхідність і важливість чіткого правового 

регулювання податкової системи довели провідні науковці світу та 

підтверджено історичним розвитком більшості держав [97]. 

Спроби реформування податкової системи України здійснюються 

постійно, але істотних зрушень, на жаль, вдалося досягнути лише в окремих 

напрямах. 
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Так, ще з початку 2007 р. активується робота податківців і у сфері 

міжнародного обміну досвідом: протягом 2007 р. працівники органів ДПС 

України брали участь у 12 навчальних курсах ОЕСР з питань оподаткування, 

у форумах та навчальних семінарах, організованих Внутрішньо-

європейською організацією податкових організацій. 

Крім того, впродовж 2007 р. Державна податкова адміністрація 

України бере участь в опрацюванні окремих розділів проекту нового 

Договору між Україною та ЄС в рамках Робочої групи і починається активна 

робота над проектом Податкового кодексу, зміст якого відповідатиме 

загальноєвропейським податковим нормам. 

Вже у рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС:  

 забезпечено участь у розробці 4 планів імплементації деяких 

актів ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі, які 

схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 № 391-

р;  

 проведено роботу із запровадження інституту уповноваженого 

економічного оператора (опрацьовано висновки експертів ЄС, проведено 

відеоконференцію та ряд навчальних візитів) та спільної транзитної 

процедури (створено Наглядову раду та Робочу групу з питань приєднання 

України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ, взято участь у 

засіданнях робочих груп та семінарах);  

 здійснено організаційну підтримку з імплементації Угоди у 

частині правил походження  (сертифікати EUR.1), адміністрування тарифних 

квот та співробітництва з OLAF (ДФС розроблено та затверджено плани 

заходів з реалізації вказаних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС).  

Забезпечено організацію та проведення 15.10.2015 у ДФС Спільного 

засідання Підкомітету Україна-ЄС «Митне та транскордонне 

співробітництво», за результатами якого досягнуто домовленість щодо 

визначення Підкомітету Україна-ЄС з митного співробітництва 
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відповідальним за оцінювання загальної імплементації Угоди про асоціацію 

та здійснення нагляду за реалізацією Рамкової стратегії митного 

співробітництва, а також прийнято низку інших рішень з розвитку 

співробітництва у митній сфері [28].  

Також представниками ДФС взято участь у низці інших заходів 

(зустрічах, засіданнях робочих груп, тренінгах, консультаціях) з питань 

інтегрованого управління кордонами, виконання Плану дій щодо 

лібералізації ЄС візового режиму для України та інших напрямів 

співробітництва між Україною та ЄС. У рамках імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС:  

 забезпечено участь у розробці 4 планів імплементації деяких 

актів ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі, які 

схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 № 391-

р;  

 проведено роботу із запровадження інституту уповноваженого 

економічного оператора (опрацьовано висновки експертів ЄС, проведено 

відеоконференцію та ряд навчальних візитів) та спільної транзитної 

процедури (створено Наглядову раду та Робочу групу з питань приєднання 

України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ, взято участь у 

засіданнях робочих груп та семінарах);  

 здійснено організаційну підтримку з імплементації Угоди у 

частині правил походження  (сертифікати EUR.1), адміністрування тарифних 

квот та співробітництва з OLAF (ДФС розроблено та затверджено плани 

заходів з реалізації вказаних зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС).  

Забезпечено організацію та проведення 15.10.2015 у ДФС Спільного 

засідання Підкомітету Україна-ЄС «Митне та транскордонне 

співробітництво», за результатами якого досягнуто домовленість щодо 

визначення Підкомітету Україна-ЄС з митного співробітництва 

відповідальним за оцінювання загальної імплементації Угоди про асоціацію 
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та здійснення нагляду за реалізацією Рамкової стратегії митного 

співробітництва, а також прийнято низку інших рішень з розвитку 

співробітництва у митній сфері [28].  

Однак для того, щоб кардинально змінити податкову систему України, 

необхідні структурні зрушення у цій сфері. Серед основних напрямів 

реформування податкової системи доцільно назвати:  

- демократизацію фіскальної служби України, а саме зміну 

ідеології її функціонування на основі реформування;  

- підвищення фіскальної ефективності податків унаслідок 

розширення податкової бази, покращення адміністрування, зменшення 

масштабів ухилення від сплати податків;  

- забезпечення більш рівномірного розподілу податкового тягаря 

між платниками податків; стимулювання розвитку бізнесу та підвищення 

ефективності виробництва;  

- посилення оподаткування екологічно шкідливих і небезпечних 

виробництв. 

Варто наголосити, що в питаннях формування і реалізації податкової 

політики не повинно бути точного копіювання досвіду окремих країн світу, 

оскільки не можна накладати податкову систему будь-якої країни на нашу 

дійсність [31].  

Кожен новий крок у податковому законодавстві повинен бути чітко 

обґрунтованим, логічним, доступним для розуміння і прийматися тільки у 

тому випадку, коли доведено економічний ефект від такої новації та про- 

ведено глибокий і ґрунтовний аналіз ефекту від її застосування в 

українському податковому законодавстві, спираючись на досвід розвинених 

країн світу. 

Позитивно на ефективність податкової системи України вплине 

поетапне зменшення ставки податку на прибуток до 16 % [1], що являється 

позитивною практикою у країнах-членах ЄС, де ставка цього податку за 

останні роки істотно зменшилася. 
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Сьогодні актуальне питання із реформування системи соціального 

забезпечення. На жаль, позитивних зрушень у зазначеній сфері в частині 

зниження податкового навантаження на роботодавців за останні роки не 

відбулося. Натомість зросли розміри відрахувань, які сплачують роботодавці 

до соціальних фондів. Єдиним шляхом реформування системи соціальних 

внесків може бути лише їхнє зниження. Позитивним зрушенням у податковій 

системі України є введення єдиного соціального податку. Важливо є те, що 

реформування системи соціальних зборів має відбуватися одночасно з 

удосконаленням системи оподаткування доходів фізичних осіб. Разом 

зазначені заходи дадуть змогу зробити істотний крок у напрямі легалізації 

доходів громадян, розширення податкової бази. 

Крім того, дедалі актуальнішою проблемою для держави стає виплата 

заробітної плати в "конвертах", оскільки від "тіньових" розрахунків вона 

втрачає бюджет, а через непоінформованість і низький рівень свідомості 

вельми дорогою ціною платять за це і самі наймані робітники. Громадяни, які 

погоджуються отримувати зарплату в "конвертах", не тільки сприяють 

розвитку тіньових схем, а й позбавляють себе соціальної захищеності. Адже 

пенсію вони матимуть тільки виходячи з офіційно нарахованої суми 

заробітної плати. Ухиляючись від оподаткування шляхом мінімізації 

реальних доходів, вони позбавляють себе не тільки достойної пенсії в 

майбутньому, а й лікарняних, декретних виплат, отримання банківських 

кредитів тощо. Маючи дуже сумнівний виграш сьогодні, неофіційні 

працівники однозначно програють в майбутньому. 

Потребує удосконалення і система спрощеного оподаткування суб'єктів 

підприємницької діяльності. Запровадження такої системи мало безумовно 

позитивний вплив на розвиток малого та середнього бізнесу, адже відбулося 

істотне зростання надходжень до бюджету від суб'єктів малого та середнього 

бізнесу. Тому спрощену систему оподаткування необхідно зберегти на цьому 

етапі соціально-економічного розвитку країни. Проте вона потребує 

істотного доопрацювання через її неузгодженість із чинним податковим 



 

 

94 

законодавством та наявністю можливостей для ухилення від оподаткування. 

Ще одним не менш важливим кроком реформування сучасної 

податкової системи є негайна зміна корумпованої системи адміністрування 

податку на додану вартість і особливо його відшкодування. Для мінімізації 

цієї проблеми необхідно диференційовано стимулювати експорт продукції. 

Звільненню від сплати податку повинні підлягати тільки ті групи товарів, в 

яких висока частка доданої вартості. Крім того, необхідно провести політику 

упорядкування системи пільг, пов'язаної з цим податком. Адже в нашій 

країні навпаки пільги впроваджуються для підтримки виробників, а не 

споживачів, що є одним із парадоксів у процесі формування і сплати ПДВ. 

[15]. 

Економіка України потребує масштабного залучення інвестиційних 

ресурсів, що зумовлюється незадовільним станом матеріально-технічної бази 

вітчизняних товаровиробників, надзвичайно високим рівнем зношення 

основних засобів промисловості, необхідністю відповідного інвестиційного 

забезпечення інноваційних процесів. Виходячи з цього, завдання створення 

сприятливого інвестиційного клімату є одним з пріоритетів економічної 

політики держави. Крім того, доцільним є звільнення від оподаткування 

ново- створеного виробництва (за винятком підприємств, що займаються 

торговою, постачальницько-збутовою та посередницькою діяльністю), на 

період його окупності, але не більше трьох років, при цьому чітко 

визначивши критерії знову створеного виробництва [48]. Перелік критеріїв 

повинен бути логічно продуманим та економічно обґрунтованим, щоб такий 

крок не став черговим приводом для ухиляння від сплати податків. 

Ще одним не менш важливим кроком до вдосконалення сучасної 

податкової системи є створення таких інформаційних систем [94], які б 

дозволили автоматизувати більшість функцій підрозділів податкової служби, 

зокрема й впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до 

процесів обслуговування платників податків, про що свідчить досвід країн-

членів ЄС. Реалізація програм щодо обслуговування платників податків з 
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використанням нових ІТ-технологій свідчить, що податкові служби країн 

Євросоюзу спрямовують свої зусилля на створення такої системи, яка здатна 

гармонізувати економічні інтереси держави і платників податків. Це сприяє 

своєчасному та у повному обсязі надходженню платежів до бюджету без 

істотного навантаження на платників податків, завдяки наданню їм зручних, 

швидких та доступних послуг. 

Вдосконалення податкової системи України повинно відбуватися 

шляхом спрощення механізму оподаткування, підвищення ефективності 

системи адміністрування податків, а також забезпечення всіх учасників 

податкових відносин повною інформацією про сплату податків. Крім того, в 

Україні очікуваний позитивний ефект від податкової реформи може бути 

значно сильнішим, ніж у країнах Євросоюзу. Зокрема, послаблення 

податкового тиску на фінансові ресурси підприємств, що спрямовуються на 

розвиток, сприятиме активізації інвестиційних чинників зростання, а 

спрощення податкової системи – зменшенню витрат на адміністрування 

податків. Крім того, необхідно змінити пріоритети контролю із суто 

фіскального напрямку на безпосереднє обслуговування платників податків та 

удосконалити систему інформаційної взаємодії з усіма пов'язаними з 

оподаткуванням і контролем інституціями як в середині держави, так і 

співробітництва з міжнародними організаціями. 

Податкова система України потребує негайного поступового ре- 

формування, яке повинно бути спрямоване на вдосконалення 

інституціональних умов оподаткування, а також вдосконалення структури 

податкової системи та окремих її елементів відповідно до європейських 

стандартів. Реформування податкової системи необхідно проводити 

виходячи із стратегічних цілей України – побудови соціально-орієнтованої 

конкурентоспроможної ринкової економіки та інтеграції у європейське 

співтовариство. 

Тому, пріоритетними завдання державної податкової політики в 

Україні в умовах євроінтеграції повинні стати [4]: 
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1. Розроблення та внесення змін до Податкового кодексу України з 

метою: зміни ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з 

урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової 

продукції щодо деяких податків і зборів; адаптації податкового 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу; підвищення 

ефективності адміністрування податків.  

2. Інтенсифікацію процесу стягнення податкового боргу;  

3. Своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість;  

4. Проведення моніторингу застосування норм Податкового кодексу 

України та усунення виявлених недоліків;  

5. Удосконалення нормативно-методичної бази з бухгалтерського 

обліку з метою забезпечення реалізації положень Податкового кодексу 

України та з урахуванням вимог міжнародних стандартів;  

6. Запровадження інструментарію оцінки ефективності отримання 

податкових пільг, забезпечення цільового їх використання та 

відповідальності отримувачів за порушення умов надання таких пільг;  

Таким чином, основою подальшого розвитку податкової системи в 

умовах євроінтеграційних прагнень України повинна стати удосконалення 

податкового законодавства у частині порядку адміністрування податків та 

його адаптації до вимог Європейського Союзу; уніфікації форм податкової 

звітності та вдосконалення інструкцій щодо їх заповнення; налагодження 

системи обміну оперативною та аналітичною інформацією з 

правоохоронними органами та іншими контролюючими організаціями, 

податковими органами країн ЄС з метою забезпечення захисту економічних 

інтересів України у галузі оподаткування, що сприятиме успішному 

досягненню поставленої мети реформування податкової системи держави – 

формування максимально досконалої системи оподаткування в Україні і, як 

наслідок, соціально-економічного зростання економіки держави. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У магістерській роботі вирішено конкретне науково-прикладне 

завдання щодо визначення напрямків удосконалення державної податкової 

політики в Україні, що дозволило сформулювати такі висновки. 

1. Здійснюючи теоретичне узагальнення поняття державної податкової 

політики можна дати наступне визначення державної податкової політики - 

це систему заходів державних і місцевих органів влади у податковій сфері, 

спрямованих на вдосконалення оподаткування та забезпечення інтересів 

держави стосовно регіонів і внутрішніх інтересів самих регіонів. Податкова 

політика об’єднує як загальнодержавні важелі обґрунтованого територіально 

диференційованого оподаткування регіонів, так і діяльність органів 

місцевого самоврядування щодо встановлення і стягнення податків з метою 

забезпечення конкурентоспроможності економіки регіону на засадах його 

соціально-економічного зростання.  

2. Основними цілями державної податкової політики є такі: зближення 

рівнів соціально-економічного розвитку регіонів; підтримка вітчизняного 

виробника, зміцнення його позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

податкове стимулювання експортоорієнтованих та імпортозамінних 

виробництв; сприяння активізації інвестиційних процесів; забезпечення 

територіальної справедливості оподаткування; податкове стимулювання 

галузей соціальної сфери, які забезпечують покращення якості життя 

населення; зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування та 

забезпечення їх фінансової самостійності. До основних принципів податкової 

політики держави слід віднести: системності та внутрішньої цілісності; 

стимулювання соціально-економічного розвитку; стабільності системи 

оподаткування; компетентності; економічної обґрунтованості; достатності; 

гнучкості оподаткування; суспільної ефективності.  

3. В Україні ще не створено систему оподатковування, яка б 
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відповідала сучасним ринковим відносинам та забезпечувала необхідний 

рівень розвитку економіки та гарантувала належний рівень життя населенню 

країни. Стратегія реалізації національної податкової політики в Україні 

повинна спиратись на ґрунтовну теоретичну базу, максимально враховувати 

особливості сучасного стану економіки держави та виклики глобальної 

економіки. При цьому в питаннях використання досвіду окремих країн світу 

щодо реалізації податкової політики не повинно бути сліпого його 

копіювання у відриві від загального стану національної економіки. Будь-які 

новації в податковому законодавстві повинні запроваджуватись лише після 

проведення глибокого вивчення існуючої проблеми, проведення ґрунтовного 

аналізу доцільності запровадження податкових новацій та прогнозування 

можливих наслідків для соціально-економічного розвитку країни. 

4. Національна податкова політика на сучасному етапі закладає ризики 

для розвитку економіки. Серед основних проблем податкової системи, що 

стримує економічне зростання доцільно виділити: значну витрату часу й 

коштів суб'єктів підприємницької діяльності на ведення податкового обліку й 

сплату податків; неефективну й надмірно витратну для держави й бізнесу 

систему адміністрування податків і зборів, що неспроможна забезпечити 

повноцінне наповнення державного бюджету й зниження частки тіньової 

економіки за одночасного дотримання балансу прав податкових органів і 

платників податків; нестабільність і непередбачуваність податкової системи, 

що призводить до високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує 

можливість середньо- і довгострокового планування; високий рівень 

ухиляння від податків і нерівномірне податкове навантаження на 

підприємства різного розміру й окремі галузі економіки; невиконання 

податковою системою функції згладжування соціальної нерівності. 

5. Основною метою модернізації є максимальне наближення моделі 

державної фіскальної служби України до європейського рівня, досягнення 

взаємного порозуміння між податківцями та платниками податків, побудова 

відносин між ними на принципах неупередженості, законності, прозорості, 



 

 

99 

добропорядності. Основними напрямами модернізації є вдосконалення 

організаційної структури ДПС, її операційної діяльності, виконавчого 

управління, управління персоналом органів ДПС України, інформаційного 

забезпечення, взаємодії з іншими органами влади та покращення взаємин із 

суспільством. 

6. Вдосконалення податкової системи України повинно відбуватися 

шляхом спрощення механізму оподаткування, підвищення ефективності 

системи адміністрування податків, а також забезпечення всіх учасників 

податкових відносин повною інформацією про сплату податків. Крім того, в 

Україні очікуваний позитивний ефект від податкової реформи може бути 

значно сильнішим, ніж у країнах Євросоюзу. Зокрема, послаблення 

податкового тиску на фінансові ресурси підприємств, що спрямовуються на 

розвиток, сприятиме активізації інвестиційних чинників зростання, а 

спрощення податкової системи – зменшенню витрат на адміністрування 

податків. Крім того, необхідно змінити пріоритети контролю із суто 

фіскального напрямку на безпосереднє обслуговування платників податків та 

удосконалити систему інформаційної взаємодії з усіма пов'язаними з 

оподаткуванням і контролем інституціями як в середині держави, так і 

співробітництва з міжнародними організаціями. 
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