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використовуються дотаційні системи підтримки сільського 
господарства. Враховуючи стратегічну важливість даної галузі 
для України необхідно активізувати державну підтримку 
сільського господарства в Україні за допомогою податкових 
важелів. 
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ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Податкова політика істотно впливає на формування дохідної 

частини бюджетів усіх рівнів і на економічне зростання держави. 
Однак податкова система, що діє в нашій країні, не сприяє 
ефективному розвитку українського суспільства. У зв’язку з цим 
виникає потреба у реформуванні системи оподатковування в 
Україні. 

Метою даної статті є розгляд основних проблем податкової 
системи України й внесення пропозицій із приводу її 
вдосконалення. 

За показниками дослідження Світового банку і аудиторської 
компанії PriceWaterHouseCoopers за структурою податкової 
системи Україна займає 181 місце серед 183 проаналізованих 
країн світу. В Україні є 135 видів обов’язкових платежів (це 
найгірший показник у світі), а на виконання всіх процедур, 
пов’язаних з їх сплатою, витрачається 657 годин у рік. У світі — 
в середньому 332 години на рік. У рейтингу загального 
податкового навантаження Україна зайняла 152 місце з 
показником 57,1 % [3].  

У розвинених країнах основою надходжень у бюджет є 
прибутковий податок, друге місце займає ПДВ, податок на 
прибуток підприємств третій. В Україні все навпаки. У 
поповненні держбюджету лідирує ПДВ. Надходження від 
податку на прибуток вище, ніж у розвинених країнах світу. Що 
стосується надходжень прибуткового податку, то він в Україні 
найнижчий з трьох [2]. 
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В Україні один з найнижчих рівнів оподаткування доходів 
фізичних осіб. Це наслідок скасування прогресивного податку в 
2004 р. і встановлення єдиної ставки 13%, а з 2007 р. — 15 %. У 
деяких країнах ЄС також відбувся перехід до пропорційного 
оподатковування, але з вищою ставкою, зокрема в Естонії — 26 
%, у Латвії — 25 %.  

Питома вага податку на прибуток у ВВП України є значною. 
Частка надходжень від цього податку в Україні за показниками 
на 1 червня 2012р. — 17,4 % [3].  

Найбільший податковий тягар несуть законослухняні 
підприємства й позбавлені податкових пільг. Підприємства, що 
працюють тільки на внутрішньому ринку перераховують державі 
більше 40 % створеної додаткової вартості, а підприємства, які 
користуються податковими пільгами й відхиляються від 
оподатковування, перераховують державі від 0 до 7 % прибутку. 
Отже, пільги стимулюють розвиток тіньової економіки, що за 
оцінками експертів складає в Україні 40—50 % від обсягу ВВП 
[1]. 

Однак проблеми виникають і з найбільш вагомим податком — 
ПДВ. Процедура відшкодування тривала, до того ж ПДВ повертають 
«вибірково», що завдає шкоду конкуренції й призводить до корупції. 

З огляду на уже сказане, можна порекомендувати такі 
напрямки вдосконалення податкової системи України: 

1. Зблизити податковий і бухгалтерський облік. Україна вже 
має певний досвід у цьому (Закон України «Про оподаткування 
прибутку підприємства», прийнятий в 1994 р.). 

2. Розглянути доцільність деяких податкових пільг. 
3. Ліквідувати всі нерентабельні податки і збільшити ставки 

акцизних зборів на шкідливі види товарів і довести їх до 
європейського рівня. 
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