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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  
НА ШЛЯХУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 
Протягом останніх десятиліть однією з найважливіших 

довгострокових цілей економічної політики, в тому числі і 
податкової політики, уряду будь-якої країни є стимулювання 
економічного зростання, підтримка його темпів на стабільному та 
оптимальному рівні.  

Аналіз сучасної системи оподаткування в Україні, її 
становлення й розвитку дає змогу дійти висновку як про серйозні 
недоліки, що їй притаманні, так і деякі покращення за останні 
роки. По-перше, основним недоліком є різний підхід з боку 
держави до категорій платників, який виявляється в наданні 
одним із них численних невиправданих пільг у списанні їх 
заборгованості перед бюджетом і перекладанні податкового 
тягаря на підприємства, які працюють легально і доволі 
прибутково. Це спонукає керівників таких компаній шукати 
шляхи отримання податкових пільг, замість того, щоб 
підвищувати ефективність своїх підприємств. Прикладом є 
постійне списання податкового боргу компанії НАК «Нафтогаз» 
та її дочірнім підприємствам, тобто існуюча податкова система 
пригнічує «непривілейовану» частину підприємств надмірним 
податковим тягарем [2].  

По-друге, недостатня ефективність адміністративної роботи 
податкових органів. Так, основним показником ефективності 
виконання податковою службою своїх функцій є показник обсягу 
залучених у бюджет податкових надходжень. Ще одним 
аналітичним показником, що характеризує ефективність роботи 
податкової служби в усьому світі, є показник відношення 
адміністративних видатків на 100 грошових одиниць зібраних 
податків. У США вже тривалий час для збору 100 доларів 
податків потрібно не більше 1 долара адміністративних витрат, в 
Україні 1 грн адміністративних витрат дає близько 22 грн 
податкових надходжень. Порівняння явно не на користь України 
[1].  
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Також, одним із основних показників результативності 
податкової роботи органів ДПС, який використовують у всьому 
світі, вважають рівень виконання платниками податкового 
законодавства. На сьогоднішній день рівень добровільної сплати 
податків за розрахунками ДПС України сягає 80 %, що свідчить 
про ухилення від сплати податків, останніх 20 %.  

З огляду на це, можна зробити висновок щодо корумпованості 
економіки України, що є досить значною проблемою, адже 
корупція призводить до падіння виробництва і деградації 
суспільства. Основна причина корумпованості суспільства — 
свідомість платників податку і службовців ДПС. На сучасному 
етапі для більшості членів суспільства, на жаль, не існує 
впевненості щодо прямої залежності між сплаченими податками 
та зростанням суспільного добробуту, тому вони швидше 
намагаються різними способами уникнути оподаткування 
вважаючи, що зростання власних доходів для них корисніше, ніж 
зростання бюджетних витрат. Існує думка, що ПДВ — найбільш 
корумпований податок в Україні, так як механізм відшкодування 
ПДВ сьогодні не є досконалим, що дозволяє здійснювати тіньові 
операції і завдає великих труднощів для законослухняних 
платників податків. 

Однак за останні роки податкова система України зазнала 
значних покращень. Серед них є й перехід ДПС з 1 березня 2011 
р. на автоматичне відшкодування ПДВ. Ще одним плюсом згідно 
із Податковим кодексом України є інвестиційно-інноваційна 
складова реформування податку на прибуток підприємств, що 
забезпечуватиметься поетапним зниженням ставки податку на 
прибуток з 25 до 16 % (у 2011 році — 23 %, 2012 році — 21 %, 
2013 р. — 19 %, у 2014 році — 16 %). Великим кроком щодо 
удосконалення процесу адміністрування стало впровадження 
системи електронної звітності, що дозволяє істотно поліпшити 
результати роботи та дає можливість упевнено рухатися до 
європейського рівня адміністрування податків. 

Отже, для створення податкової політики, спрямованої на 
побудову стабільної та зрозумілої системи оподаткування, 
зменшення податкового тягаря для багатьох непривілейованих 
підприємств і забезпечення збалансованості інтересів держави та 
інтересів суб’єктів господарювання, необхідно: 

1. забезпечити ефективне застосування пільг підприємствами 
на однаковому рівні;  

2. знизити ставку ПДВ на продукти дитячого харчування, 
дитячий одяг, ліки, медичні послуги; 
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3. покращити якість контрольно-перевірної роботи: 
o посилити контроль на ринку обігу підакцизної продукції; 
o провести системний аналіз міжрегіональних схем мінімізації 

та ухилення від оподаткування; 
o сформувати та виховати свідомість платників податків; 
o забезпечити незалежність працівників органів ДПСУ від 

платників податків; 
o необхідно зобов’язати управління внутрішньої безпеки ДПА 

України проводити моніторинг майнового стану працівників 
ДПС, що стане дієвим засобом попередження корупційних діянь; 

4. розглянути можливість функціонування надійних 
офшорних зон в Україні з метою отримання додаткових 
іноземних інвестицій. 

Саме завдяки вирішенню цих завдань можна досягти значного 
поліпшення стану податкової галузі в Україні. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ  
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 
 

Формування податкової системи потребує вивчення досвіду 
розвинутих країн, податкові системи яких мають багатолітню 
історію. Власний досвід України надзвичайно обмежений, 
оскільки в умовах адміністративно-командної системи відносини 
між державою і підприємствами базувалися на прямому 
вилученні значної частини їх доходів до бюджету. 


