
 

Інвестиційний ресурс українських підприємств на 2013 р.  

Наостанок доречно зазначити, що більшість зарубіжних 
країн використовує комбінацію прямих і непрямих методів 
фіскального регулювання інноваційної діяльності суб’єктів 
господарювання. На нашу думку, для ефективного 
інноваційного розвитку України необхідне поєднання 
найдієвіших механізмів бюджетно-податкового регулювання 
та стимулювання інноваційної діяльності з врахуванням 
соціально-економічних особливостей. 
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На сьогоднішній день перед урядом України стоїть головне 

завдання — збалансувати державний бюджет за рахунок змін 
податкової системи. І здійснюється це, перш за все, не шляхом 
зменшення видатків, а навпаки — держава намагається 
збільшити доходи бюджету. Метою даного дослідження є аналіз 
змін вітчизняної податкової системи протягом останніх років і 
виявлення їх впливу на динаміку податкових надходжень до 
бюджету держави.  

Протягом 2010—2012 рр. відбулися значні податкові зміни: у 
2010 році було прийнято ПКУ; введено єдиний податок, який 
замінив значну кількість інших податкових платежів; прийнято 
спрощену систему оподаткування; скасовано значну кількість 
податків і зборів та замінено їх на інші (наприклад, раніше 
відмінений готельний збір повернувся у вигляді туристичного 
збору); змінено ставки податків тощо. Вплив цих змін на 
податкові надходження бюджету України представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 
СТРУКТУРА ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ  

ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ У 2009—2011 РР., % 

Роки 
Показник 

2009 2010 2011 

Податкові надходження, % до ВВП 16,3 16,7 19,9 

Податкові надходження, всього 100 100 100 

Податок на прибуток підприємств 18,3 18,1 20,4 

ПДФО 25,0 23,0 20,2 

ПДВ 44,8 46,4 47,2 

Акцизний податок 11,9 12,5 12,2 

Джерело: [1,2] 

Ми бачимо, що з прийняттям Податкового кодексу в 2010 
році частка податкових надходжень до бюджету збільшилися. 
Змінилася і їх структура. Так, протягом 2009—2011 років 
відбулося збільшення надходжень від податку на прибуток 
підприємств, хоча ставки податку й зменшилися з 25% до 23% 
за ці роки. Це пов’язано, перш за все, зі збільшенням бази 
оподаткування. Стосовно ПДФО, то зменшення цих 
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надходжень у 2011 р. пов’язане з розширенням податкових 
пільг для суб’єктів господарювання. Також відбулося 
збільшення надходжень з ПДВ, хоча ставка податку й 
залишалася 20 %. Це зумовлено, перш за все, зростанням цін 
на товари, у вартість яких включається ПДВ, а також з 
розширенням бази оподаткування. Зменшення доходів з 
акцизного податку пов’язане зі зниженням ставок на деякі 
підакцизні товари, зокрема на бензин, хоча на такі товари як 
спирт етиловий та алкогольні напої ставка зросла.  

Одним із основних критеріїв ефективності системи 
оподаткування держави є показник податкового навантаження. У 
порівнянні з іншими розвиненими країнами світу в Україні цей 
показник є середнім (25,5 %). Найбільший — діє в США (39,2 %), 
а також у Німеччині (30,2 %). Найменший — у Швейцарії, де він 
становить лише 7,6 %. У Польщі даний показник сягає 23,6 % [3]. 
Слід сказати, що податковий тиск повинен відповідати етапу 
розвитку держави. Тому, враховуючи необхідність активного 
економічного розвитку народного господарства, даний показник 
в Україні мав би бути меншим.  

Отже, податкова система України є досить недосконалою. 
Основною проблемою є непропорційні та нестабільні 
надходження податкових коштів до бюджету держави і, як 
наслідок, зростання тіньового сектору економіки. Тому 
першочерговими завданнями уряду мають стати оптимізація 
вилучення коштів у громадян і вдосконалення системи 
податкового контролю.  
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