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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ПРЯМИХ І НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ 
 
Податок — універсальна вихідна категорія, яка виражає 

основні суттєві риси і властивості фінансів у будь-якій 
економічній системі ринкового типу. Аналіз податків як вихідної 
категорії, в якій проглядаються основні суттєві риси і властивості 
фінансів, дає правильний орієнтир для розгляду різних 
фінансових понять і категорії у чіткій відповідності з процесом 
економічного розвитку. Тому визначимо основні переваги та 
недоліки прямих і непрямих податків (табл. 1). 

Таблиця 1 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРЯМИХ І НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ 

Переваги Недоліки 

Прямі податки 

1. Економічні — прямі податки 
дають можливість встановити 
пряму залежність між доходами 
платника і його платежами до 
бюджету. 
2. Регулюючі — в країнах з 
розвиненою ринковою 
економікою пряме оподаткування 
є важливим фінансовим важелем 
регулювання економічних 
процесів 
3. Соціальні — прямі податки 

1. Організаційні — пряма форма оподаткування 
потребує складного механізму стягнення 
податків, так як пов’язана з достатньо складною 
методикою ведення бухгалтерського обліку і 
звітності. 
2. Контрольні — контроль надходження прямих 
податків потребує суттєвого розширення 
податкового апарату і розробки сучасних методів 
обліку і контролю платників. 
3. Поліцейські — прямі податки пов’язані з 
можливістю ухилення від сплати податків із-за 
недосконалості фінансового контролю і 
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спонукають до розподілення 
податкового навантаження таким 
чином, що більші податкові 
видатки мають ті члени 
суспільства у яких більш високі 
доходи. Такий принцип 
оподаткування більшістю 
економістів вважається 
справедливим. 

наявності комерційної таємниці. 
Бюджетні — пряме оподаткування потребує 
відповідного розвитку ринкових відносин, так як 
тільки в умовах реального ринку може 
формуватись реальна ринкова ціна, а відповідно і 
реальні доходи(прибуток), однак з такою ж 
ймовірністю можуть мати місце і в 

Закінчення таблиця 1 

Переваги Недоліки 

Непрямі податки 

1. Організаційні — для непрямих податків характерна 
простота сплати і регулярність надходжень до 
бюджету, їх утримання та контроль надходжень не 
потребують розширення податкового апарату. 
2. Бюджетні — оскільки непрямі податки збільшують 
доходи держави за рахунок зростання населення чи 
його благополуччя, то вони більш вигідні для країн, 
прогресуючих в економічному відношенні. 
3. Поліцейські — впливають на сукупне споживання 
шляхом дорожчання того чи іншого 
продукту(здоров’я нації.) 
4. Політичні — завуальовано в ціні товару. 
5. Економічні — визначаються розміром споживання, 
зручністю сплати в часі, близькістю до місця 
внесення, відчутністю витрат часу для внеску. 

1. Обтяжливість для 
малозабезпечених. 
2. Політичні — право 
стягнення непрямих 
податків майже ніколи не 
оскаржується. 
3. Соціально-економічні — 
лягають тягарем на 
малозабезпечені верстви 
населення. 
4. Підприємницькі — 
обмежують розмір 
прибутку, бо в умовах 
конкуренції не завжди є 
можливість підвищувати 
ціни 

Джерело: складено автором на основі 2-3 

Пряме оподаткування має переваги перед непрямим лише в 
контексті соціальної справедливості, але враховуючи той факт, 
що система оподаткування доходів фізичних осіб та прибутків 
підприємств в Україні здійснюється за фіксованими ставками, 
цей принцип також майже не реалізується.  

На сучасному етапі розвитку структура доходів бюджету 
досить швидко змінюється, що пояснюється постійними 
перетвореннями і змінами в податковій системі України і 
неподаткових надходженнях до бюджету. Відбувається 
поступове зменшення частки податку на прибуток підприємств, а 
також зростання частки у податкових доходах податку на додану 
вартість. В цілому, слід зазначити, що надходження від податку 
на прибуток підприємств, податку на додану вартість, акцизного 
податку забезпечують понад 90 % усіх податкових надходжень 
Державного бюджету України. 
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ НАЛОГОВОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

  
На сегодняшний день в Украине одной из важнейших проблем 

является разбалансированность налоговой системы, что негативно 
влияет на экономическое развитие нашего государства и его 
финансовую независимость. Именно поэтому возникает 
необходимость в гармонизации принципов налогообложения, без 
которых невозможно построение эффективной налоговой 
системы.  

Целью работы является исследование принципов налоговой 
системы Украины, их влияния на экономическое развитие 
страны.  

Сегодня в Украине согласно Налоговому кодексу существуют 
11 принципов налогового законодательства. 

Среди принципов, позитивно влияющих на развитие 
экономики, можно назвать принцип неотвратимости 
ответственности за нарушение налогового законодательства, 
целью которого является снижение части теневой экономики и 
повышение поступлений в бюджет. Принцип презумпции 
правомерности — для регулирования отношений между 
налогоплательщиками и контролирующими органами в пользу 
плательщиков налогов. Положительным является также принцип 
удобства оплаты — сегодня в Украине проводится работа по 
реформированию способов уплаты налогов, например, введение 


