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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. 
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Вивчення світового досвіду супроводжується порівнянням 
податкової системи України з податковими системами розвинутих 
країн, наприклад, таких як США, Японія, Англія, Канада, 
Німеччина, Франція, яке стає підставою для визначення шляхів 
вдосконалення податкової системи. У цьому зв’язку постає 
питання про правомірність всебічної орієнтації нашої держави на 
зрілі податкові системи, адже податкова система має бути 
адекватною рівню соціально-економічному розвитку тієї чи іншої 
країни.  

Важливими позитивними характеристиками сучасних 
податкових систем економічно розвинутих країн є стабільність 
нормативної бази оподаткування та гнучкість структур податків. 
Порівняння діючих податкових систем закордонних країн та 
України свідчить про те, що податкове законодавство нашої 
країни є нестабільним, складним і неоднорідним, а окремі 
законодавчі норми неузгоджені між собою.  

Принциповим недоліком податкового законодавства є 
наявність економічно необґрунтованих розбіжностей між 
податковим та бухгалтерським обліком щодо визнання та оцінки 
доходів і витрат для визначення податку на прибуток і податку на 
додану вартість. Нормативно-правова база бухгалтерського 
обліку щодо розрахунку фінансового результату не є основою 
для складання податкової декларації підприємства. 

Для усунення цих недоліків необхідно насамперед приведення 
у відповідність бухгалтерського та податкового законодавства, 
що дасть змогу суб’єктам господарювання визначати базу 
оподаткування за єдиними даними бухгалтерського обліку. Це 
знизить кількість помилок і зловживань стосовно усіх видів 
податків. Крім того це дозволить удосконалити систему 
контролю за нарахуванням та сплатою податків.  

Що стосується загальної структури податків, то в розвинутих 
країнах вона характеризується наступними основними рисами: 

частка податків на споживання і частка акцизів в багатьох 
країнах стабільно пропорціональна; 

податки на різні види доходів постійно коливаються залежно 
від завдань, що постають перед країнами. 

У співвідношенні податків на споживання та акцизів в Україні 
доля акцизів постійно зростає. Це пояснюється тим, що єдиною 
галуззю, яка розвивається є лікеро-горілчана, а сфери що 
забезпечують технологічний розвиток держави ледь жевріють. 
Подолати цю негативну тенденцію можна за рахунок змін 
стосовно використання удосконаленої системи податків. 
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Можливе їх коливання пов’язане з двома підходами — зміною 
розміру ставки податків і використанням пільг щодо їх сплати. 

На жаль, в Україні відсутнє методологічне обґрунтування і 
методика використання цих інструментів регулюванням 
економікою в напрямку динамічного та технологічного розвитку. 
Що стосується абсолютного розміру ставок податків, то як 
свідчить закордонний досвід, вони повинні бути стабільними і 
охоплювати значні періоди часу. Найбільш динамічним і реальним 
інструментом є використання податкових пільг. Саме такий підхід 
дозволить створити умови сприятливого інвестиційного клімату в 
країні, скласти умови для розвитку науково-технологічних галузей 
і, в кінцевому рахунку, наповнити бюджет реальними 
надходженнями.  
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 
Дослідження впливу податкової системи на економічний 

розвиток держави є надзвичайно актуальною темою, адже саме 
податки є основним джерелом поповнення державного бюджету. 

Проблема підвищення ефективності податкової системи, що 
сприяє стабільному економічному зростанню, в даний час займає 
особливе місце в вітчизняних наукових публікаціях. 

Мета дослідження полягає у вивченні досвіду провідних країн 
світу у питаннях податкового регулювання та визначенні 
напрямів удосконалення вітчизняної податкової системи задля 
посилення її позитивного впливу на економіку країни. 

Багато країн світу досягли кращих результатів зростання 
економіки шляхом зниження податкових ставок. 
Проаналізувавши досвід формування податкової системи США 
за 1920—2012 рр. [3] було встановлено існування залежності: 
якщо держава застосовує менший спектр податків та знижує їх 
ставки, то показники економічного зростання країни 
збільшуються. 


