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Анотація. У статті розглянуто досвід проведення економічних реформ у Грузії. Визначено
напрями реформування податкової системи України. На основі проведених розрахунків
запропоновано здійснити перерозподіл податкового навантаження в Україні.
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РАССМОТРЕНИЕ ОПЫТА ГРУЗИИ
В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

TAKING INTO THE CONSIDERATION
THE GEORGIAN EXPERIENCE WHILE

REFORMING THE TAX SYSTEM
OF UKRAINE

Аннотация. В статье рассмотрен опыт
проведения экономических реформ в Грузии.
Определены направления реформирования
налоговой системы Украины. На основе прове-
денных расчетов предложено осуществить
перераспределение налоговой нагрузки в
Украине.
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Abstract. This article reviews the experience of
economic reforms in Georgia. What is more it
specifies the directions for reforming the tax system
of Ukraine. The key pieces of advice about the
redistribution of the tax burden are carried out on
the base of preliminary calculations.
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Вступ. Податкову систему України обтяжує нерівномірний розподіл податкового наван-
таження. Зокрема, Я. Б. Дропа, І. М. Чабан, О.В. Коновалова, І. А. Лохвицька, Є. О. Белкіна,
вважають, що це призводить до тінізації економіки, порушує принципи рівності та справед-
ливості в оподаткуванні, сприяє гальмуванню інноваційних процесів.

Тобто нерівномірний розподіл податкового навантаження не сприяє економічному зрос-
танню і обумовлює необхідність процесу реформування. Для ефективного проведення пода-
ткових реформ необхідно розглянути успішний досвід іноземних країн з цього питання.

Ознайомлення із змістом наукових праць А. І. Зубрицького, Є. Г. Григалашвлі, М. Г. Му-
схелішвілі, Л.А. Буракової дають підстави для висновку, що на особливу увагу заслуговує
досвід радикальних економічних реформ Грузії, у результаті яких вдалося активізувати про-
цеси детінізації економіки, забезпечити високий рівень прозорості економічної діяльності та
мінімізувати корупцію. Актуальність даного питання підсилюється, враховуючи загострення
фінансово-економічної ситуації в Україні.

Постановка завдання. Мета дослідження — обґрунтувати напрями реформування пода-
ткової системи України, враховуючи досвід економічних реформ у Грузії.

Для дослідження теоретичних положень був використаний абстрактно-логічний метод,
методи порівняння, систематизації, класифікації. Для аналізу показників податкових надхо-
джень до бюджету та податкового навантаження України були використані методи вимірю-
вання, дедукції, індукції, аналізу і синтезу, прогнозування та економіко-математичне моде-
лювання.

Результати. Реформування податкової системи Грузії відіграло основну роль у прове-
денні економічних реформ, і передбачало:

1) ліквідацію соціального податку, пенсійного фонду та фонду соціального страхування із
заміною їх універсальним державним бюджетом, з якого виділяються кошти, що у кінцевому
підсумку дало змогу радикально скоротити податкове навантаження та усунути обтяжливі
бюрократичні процедури;

2) об’єднання податку на доходи фізичних осіб і соціального податку з встановленням
єдиної плоскої ставки на рівні 20 %;
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3) скорочення кількості податків із 22 до 6 (ПДВ, податок на доходи фізичних осіб, пода-
ток на прибуток підприємств, акцизи, майновий податок і податок на імпорт);

4) запровадження низької ставки податку на прибуток підприємств (15 %) і пришвидше-
ної амортизації разом з механізмом негайного відшкодування ПДВ при інвестиціях в основні
фонди;

5) зменшення ставки ПДВ з 20 до 18 %;
6) лібералізацію митного законодавства завдяки відміні імпортних та експортних квот і

зниження митних тарифів (замість 16 різних митних тарифів, максимальний із який сягав 35
%, було запроваджено три: 0 %, 5 % і 12 %, при тому, що близько 90 % товарів обкладаються
за нульовою ставкою) [1].

Проведені у Грузії радикальні реформи значно покращили міжнародні рейтинги країни.
Так, показник легкості ведення бізнесу (Ease of Doing Business), який щорічно розраховуєть-
ся Світовим банком, за період з 2006 р. по 2012 р. підвищився з 100 місця до 8 місця [2]. З
іншого боку, відбулося значне покращання індексу сприйняття корупції (Corruption
Perceptions Index), відповідно до якого Грузія, як і Україна, посіла 99 місце з 163 країн у 2006
р., однак, вже у 2013 р. даний показник підвищився до 55 місця з 183 досліджуваних країн
(відповідний показник для України знизився до 153 місця) [3].

Потрібно розуміти, що позитивний досвід Грузії повною мірою не може бути імплемен-
тований у вітчизняну практику, зважаючи на масштаби національної економіки та врахову-
ючи наявне співвідношення працюючих і пенсіонерів. Тому ліквідація системи позабюджет-
них фондів в Україні стала б доволі дискусійним питанням. Але, на нашу думку, така
практика об’єднання єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб, та пода-
льше зменшення податкового навантаження на працю дасть змогу вивести приховані доходи
з тіньового сектору економіки.

Враховуючи необхідність збільшення доходів Зведеного бюджету України, проведення
цієї реформи можливе за умови перерозподілу податкового навантаження. Звідси, проаналі-
зувавши показники соціально-економічного розвитку України та позитивний досвід рефор-
мування податкової системи Грузії, на нашу думку, актуальним є:

1. зменшення розміру ЄСВ для роботодавців до 20 % і його відміна для працівників про-
тягом перших двох років, що дасть можливість оцінити обсяг прихованих доходів;

2. збільшити ставку податку на доходи фізичних осіб до 20 %, залишити ставку податку
на прибуток у розмірі 18 %, а ставку ПДВ — у розмірі 20 %, збільшити ставки акцизного по-
датку — це компенсуватиме втрати бюджету через відміну ЄСВ.

Оцінимо податкове навантаження у 2013 році, згідно запропонованих рекомендацій, і по-
рівняємо його з попередніми роками (табл.1).

Таблиця 1
ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ, %

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Рівень податкового навантаження
(без єдиного соціального внеску) 23,96 22,78 21,42 25,47 25,59 29,80

Податкове навантаження на працю 10,70 11,29 10,90 10,59 11,21 5,81

Рівень загального податкового нава-
нтаження 34,66 34,07 32,32 36,06 36,81 35,60

Джерело: розраховано автором за допомогою економіко-математичного моделювання за даними [4].

За допомогою економіко-математичного моделювання запропонованих змін встановлено,
що податкове навантаження на працю у прогнозному 2013 р. зменшиться з 11,8 % до 5,81 %,
а загальне податкове навантаження складе 35,6 % (див. табл. 1). Останній показник наближа-
ється до відповідного значення 2012 р. (36,81 %). Таким чином, за умови реалізації досвіду
Грузії у процесі реформування податкової системи України, припускаємо, що обсяг податко-
вих надходжень до Зведеного бюджету України не зменшиться у 2013 р. порівняно з 2012 р.
Це сприятиме оптимізації податкової системи України за рахунок перерозподілу податкового
навантаження. Згідно розрахунків, у перспективі можна очікувати зменшення податкового
навантаження за рахунок виведення прихованих доходів з тіньового сектору економіки і зро-
стання офіційного ВВП в Україні.

Висновки. Таким чином, питання реформування податкової системи України залиша-
ються досить дискусійними. Однак, унаслідок впровадження запропонованих реформ можна
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очікувати позитивні результати, а саме: зменшення податкового навантаження на працю з
боку роботодавця, яке дасть змогу вивести приховані доходи з тіньової економіки і відповід-
но збільшити ВВП, що в свою чергу сприятиме збільшенню податкових надходжень до бю-
джету держави та детінізації економіки.

Питання щодо прогнозування та вирахування майбутнього ефекту від отримання прихо-
ваних доходів через детінізацію економіки, ліквідацію позабюджетних фондів і заміну їх
універсальним державним бюджетом потребують подальшого ґрунтовного дослідження. То-
му існують широкі перспективи подальших наукових розробок у даному напрямі, для точні-
шої та успішнішої реалізації зазначених реформ.
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