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зобов’язань, які функціонують на ринку України, є облігації 
внутрішньої державної позики. Для ефективного функціонування 
державних цінних паперів необхідно створити ринкові умови 
діяльності на первинному та вторинному ринках, підвищити їх 
ліквідність та збільшити види фінансових інструментів на них, 
установити базовий законодавчий документ регулювання 
боргової політики. Досвід Португалії з питань адміністрування у 
сфері державного боргу може бути використаний при розбудові 
системи управління внутрішнім державним боргом в Україні. 
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Прибуткові податки з фізичних та юридичних осіб, які 
відносяться до підсистеми прямого оподаткування, є регулятором 
взаємовідносин між державою та суб’єктами господарювання, 
населенням. Останнім часом все більше уваги приділяється їх 
регулюючому потенціалу, проте визначальним залишається 
забезпечення стабільної фінансової бази для держави, тобто 
реалізація фіскальної функції. 

Протягом тривалого часу податок на прибуток підприємств в 
Україні залишається головним з прямих у формуванні доходів 
Зведеного бюджету. Його частка у ВВП все ще є значною 
порівняно із розвиненими країнами. При цьому основну частку 
надходжень забезпечують приватні підприємства, діяльність яких 
найбільше залежить від економічної активності.  

Частка ВВП, яка перерозподілялась за допомогою податку на 
прибуток підприємств, в Україні була відносно стабільною й 
навіть зростала до 2008 р. (2006 — 4,9 % ВВП, 2007 — 4,8 %, 
2008 — 5 % ВВП). З 2008 р. спостерігається зниження 
надходжень з цього податку, що пояснюється зростанням 
кількості збиткових підприємств. Так, у 2009 р. частка податку на 
прибуток підприємств у ВВП становила 3,6 %, 2010 — 3,4 %, 
2011 — 4,4 %, 2012 — 4,7 % [1].  

Однак у Податковому Кодексі прибуткове оподаткування 
зазнало певних змін — спостерігається суттєве підвищення 
фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб в 
порівнянні з податком на прибуток підприємств, а також 
зниження податкового тягаря на доходи малозабезпечених 
громадян.  

Податковий кодекс передбачає поступове зниження основної 
ставки податку на прибуток до 16 % [2], що в короткостроковому 
періоді призведе до зниження доходів до бюджету держави. У той 
же час, низька номінальна ставка податку автоматичного не означає 
більш конкурентоспроможний фіскальний простір: 
конкурентоспроможність податкової системи більше залежить від 
реальної ставки податку та від простоти і прозорості його 
адміністрування. 

Зростання частки податку з доходів фізичних осіб у сукупних 
податкових надходженнях, яке передбачене Податковим 
Кодексом, залежить, перш за все, від структури наявних доходів 
населення, темпів їх зростання. В Україні найбільший вплив на 
зростання надходжень від податку з доходів фізичних осіб мало 
зростання доходів населення, зумовлене, зокрема, підвищенням 
розміру мінімальної заробітної плати завдяки економічному 
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зростанню, що спостерігалося в 2004—2008 рр. Сучасне податкове 
законодавство передбачає розширення та включення 
різноманітних джерел доходів до бази оподаткування цього 
податку. Однак на сучасному етапі питома вага надходжень 
податку від інших джерел є незначною — в Україні існують 
перешкоди для виникнення різних джерел доходів як потенційних 
об’єктів оподаткування, та значна частка національної економіки 
знаходиться в тіні. Зокрема, доволі низький рівень розвитку 
фінансового ринку стримує зростання доходів фізичних осіб від 
операцій з фінансовими активами. 

Підсумовуючи необхідно зазначити, що з позиції максимізації 
фіскальної ефективності необхідно не лише вносити зміни до 
механізму прибуткового оподаткування, розширювати базу 
оподаткування, а, перш за все, створювати умови для зростання, 
збереження доходів як об’єктів оподаткування. 
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