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НЕДОСКОНАЛІСТЬ ПОДАТКОВОГО  
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

 
Створення нової законодавчої бази у сфері оподаткування має 

відображати традиції існуючої податкової системи та відповідати 
світовим тенденціям розвитку податкових систем. Податкова 
політика держави має бути спрямована на побудову стабільної 
податкової системи. 

Проблема оподаткування в усі часи була надзвичайно 
актуальною, адже саме податки є тим джерелом надходження 
коштів до державної скарбниці, без якого неможливо уявити 
процвітаючу та стабільну країну.  

Податкові відносини стосуються переважної більшості 
громадян України та інших осіб, що отримують доходи в нашій 
країні.  

До прийняття Податкового кодексу України ці відносини 
регулювались низкою нормативних документів, які значно 
ускладнювали розуміння податкових норм учасниками 
податкового процесу, що в свою чергу унеможливлювало 
функціонування вітчизняної системи оподаткування на 
належному рівні. Податковий кодекс України є уніфікованим 
документом, який покликаний узгодити інтереси держави та 
платників податків шляхом оптимального поєднання фіскальної 
функції для забезпечення нормального функціонування держави 
та стимулюючої функції для зниження рівня тіньової економіки. 

Проте, це далеко не так. Згідно із старим податковим 
законодавством, а саме законом України «Про систему 
оподаткування», який вже втратив чинність, українські 
підприємства протягом тривалого часу сплачували 147 податків і 
платежів, що є одним з найгірших показників у світі. Необхідність 
реформування податкового законодавства виникла у зв’язку з 
нестабільністю податкової системи; великою кількістю 
законодавчо-нормативних актів; переважанням фіскальної, а не 
стимулюючої функції податків; складністю розрахунків окремих 
податків і зборів. Однією з головних причин вказаних недоліків є 
недостатній досвід оподаткування підприємств в умовах ринкової 
економіки. Проте, з прийняттям Податкового кодексу України, 
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відбулися зміни, що спричинили як позитивні зміни у країні, так і 
негативні, що всі ми, зокрема відчули. Це, насамперед, створення 
несприятливих умов для розвитку малого бізнесу, в Податковому 
кодексі зазначено, що із 2016 року спрощена система 
оподаткування як така припинить своє існування (в ЄС 
знаходиться більше ніж 20 млн. підприємств малого та середнього 
бізнесу, що дають більше половини загального обороту та доданої 
вартості); це і недосконалість місцевого оподаткування, через що, 
зменшило наповнення місцевих бюджетів; це і завищені ставки 
податку на прибуток, податку на додану вартість, доцільно 
запровадити диференційоване оподаткування ПДВ на окремі 
групи товарів, що рівнозначно наданню податкових пільг певним 
галузям; відсутність визначення поняття «прибуток» у 
Податковому кодексі; невідповідність між переліком доходів від 
операційної діяльності в Податковому кодексі та аналогічним 
переліком згідно П(С)БО; не уточнено термінів реєстрації 
податкових накладних в єдиному реєстрі тощо. 

Щоб усунути окремі проблемні аспекти податкового 
законодавства, а також сприяти узгодженню інтересів усіх 
учасників податкових відносин доцільно звільнити від 
оподаткування ту частину прибутку, яка направлятиметься на 
інноваційну діяльність, що спричинить зростання рівня 
економічної діяльності підприємств; ввести правомірне 
застосування фінансових санкцій, тому що вони повинні 
виконувати правоохоронну функцію, а не фіскальну; збільшення 
пільг у сфері малого бізнесу. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ  
МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
В сучасних умовах особливо актуальною є проблема нестачі 

фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування та 
нестабільність їх доходних джерел. Багаторічна практика 
місцевого оподаткування у нашій країні наводить на думку, що 
система місцевих податків і зборів виконує в Україні допоміжну 
роль щодо державного оподаткування. Виявлення резервів 


