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За своєю природою податкова система є результатом еволюції по-
даткових відносин і детермінується багатьма специфічними факторами. 
Податкова система в кожній країні є однією з основ економічної системи. 
Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - ви-
ступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. 

Актуальність проблеми податкової політики зумовлена тим, що у 
ході здійснюваних в Україні за роки незалежності реформ відбулися гли-
бокі соціально-економічні перетворення. Разом з тим непослідовність 
процесів реформування, відсутність цілісної концепції державної економі-
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чної політики, значні структурні диспропорції в економіці призвели до гли-
бокої і затяжної соціально-економічної кризи суспільства.  

Одним з важливих факторів кризових явищ в Україні стала невива-
жена податкова політика держави, у результаті якої відбулося гальмуван-
ня інноваційно-інвестиційних процесів, що у свою чергу призвело до зни-
ження рівня реальних податкових надходжень.   

Економіка України останні роки функціонує в умовах високого не-
збалансованого завищеного фіскального тиску. На сьогодні система опо-
даткування, методи збору податків та контролю за їх сплатою посилюють 
негативні тенденції та є основою для корупції, розвитку тіньової економі-
ки.  

Це стає причиною того, що в належному обсязі не поповнюється 
дохідна частина бюджету, а від так скорочуються соціальні видатки та ви-
датки розвитку, збільшується частина невдоволеного населення. Виникає 
брак коштів на підтримку освіти, культури, гуманізації суспільних відносин. 
Отже, виникає необхідність дослідження питань, пов’язаних із впливом 
податкової системи на основні економічні процеси, оскільки для подолан-
ня неґативних тенденцій і з метою підвищення рівня ефективності опода-
ткування необхідне подальше удосконалення як системи оподаткування в 
цілому, так і окремих податків. 

Проблемами розвитку та функціонування податкової системи за-
ймались такі українські вчені: Ревун В.І., Єфименко Т,І., Музиченко О,В., 
Мельник О.Я. та інші. Вагомий внесок дослідження питань теорії та прак-
тики функціонування ефективного механізму податкового регулювання 
економіки зробили також такі  зарубіжні вчені економісти Ф. Бекон, С. 
Брю, Т. Гоббс, Дж. Кейнс, А. Лаффер, К. Маркс, Е.Ліндаль, Д. Рікардо, А. 
Сміт, М. Фрідман.  

Функціонування податкової системи в Україні пов'язане з багатьма 
проблемами і суперечностями. Однією із основних проблем функціону-
вання ефективної податкової системи є відсутність єдиного Податкового 
Кодексу та стабільного законодавчого регулювання. Діюча нормативно-
правова база непрозора та заплутана. Чинні закони про оподаткування 
приймалися у різний час, за різними принципами, багато законодавчих ак-
тів було схвалено внаслідок лобіювання певних інтересів. Близько двох 
тисяч законодавчих i нормативних актів із нескінченними змінами та до-
повненнями — це навряд чи прийнятна як для платників податків, так i 
для податківців правова база у сфері оподаткування. 

Громіздке й суперечливе законодавство спричиняє ускладнення 
податкових процедур і правил, призводить до порушення балансу прав і 
відповідальності між платниками податків і податковими органами, і – як 
результат – зумовлює незахищеність податкової системи від некомпетен-
тності та зловживань. З.Варналій, науковець, що досліджує проблеми в 
податковій сфері Україні, наголошує, що за таких умов становище 
суб’єктів підприємництва є критичним: більшість із них не в змозі відсте-
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жити всі зміни, а тому не знають, що саме, коли та в якому порядку вони 
повинні платити.  

Проблеми в даній сфері погіршують інвестиційний клімат в Україні 
та негативно впливають на притік капіталу в країну. Відповідно до рейтин-
гу звіту ―Ведення бізнесу 2010‖ ,сьомого із серії щорічних видань Світово-
го банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Україна має рейтинг 
109 (за 120-бальною шкалою) за захищеністю інвесторів в рейтингу країн 
(найкращий рейтинг має Нова Зеландія й посідає 1 місце) та має індекс 
4,7 з 10 можливих. 

Робота над проектом Податкового кодексу розпочалася в Україні 
ще наприкінці 1990-х років, але не закінчилась ухваленням цього страте-
гічного документа. 

Узагальнюючим показником, що характеризує податкову систему в 
цілому, є показник обтяжливості. Так, за обтяжливістю для ведення бізне-
су українська податкова система вже кілька років поспіль посідає передо-
станнє місце серед усіх податкових систем світу, поступаючись лише бі-
лоруській. Сукупне податкове навантаження в нашій державі майже вдвічі 
перевищує цей показник для групи країн, до яких належить Україна за рі-
внем ВВП на особу населення, та дискримінує власних товаровиробників 
порівняно з іноземними конкурентами. Втім, обтяжливість податкової сис-
теми України визначається не так величиною податкових ставок, як скла-
дністю й нестабільністю вітчизняної системи податкового законодавства. 
Хоча за даними українських дослідників станом на 01.01.2008 в Україні ді-
яло 26 загальнодержавних та 14 місцевих податків і зборів, згідно із соці-
ологічними дослідженнями суб’єкти господарювання в середньому спла-
чують 9-12 податків і обов’язкових зборів. Як показує аналіз, система пе-
реобтяжена численними дрібними податками, витрати на облік, контроль і 
адміністрування яких перевищують надходження від їх сплати. За даними 
звіту ―Ведення бізнесу 2010‖, на оформлення і сплату податків компанії 
щороку витрачають по 736 годин робочого часу і мають зробити 147 ви-
плат за рік. Для порівняння: в Польщі даний показник становить 395 го-
дин, тобто майже в 2 рази менший, в Естонії витрати часу на оформлення 
податків складають 81 годину, а виплат потрібно зробити лише 10. Така 
кількість податкових платежів та витрати часу на їх оформлення і сплату, 
безперечно, стримують розвиток підприємницької активності, а отже, й 
конкуренції на ринках товарів і послуг.  

Підприємства змушені вести подвійний облік – бухгалтерський і по-
датковий, щомісяця готувати численні звіти, впроваджувати нові та дорогі 
засоби автоматизації облікової роботи, відстежувати часті зміни нормати-
вної бази. Методи обчислення податків встановлено у законодавчих актах 
та обумовлено в інструкціях Державної податкової адміністрації України, 
але часто надто складні алгоритми обчислення податків перетворюються 
на широке поле для помилок і зловживань як з боку платників, так і з боку 
податківців. 
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Крім того, усе більшого визнання та підтвердження набуває думка 
про те, що висока частка податків у ВВП – це небезпека для економічного 
зростання. 

Податковий тягар нині розподілено між платниками різних галузей 
нерівномірно, а практику надання податкових пільг не можна визнати 
справедливою та суспільно корисною. Необґрунтована структура пільг 
сприяє посиленню ринкової влади тих учасників, які користуються подат-
ковими преференціями, та, навпаки, обмежує конкурентоспроможність 
інших. Свідченням цього є, зокрема, той факт, що різні податкові пільги 
здебільшого надавалися збитковим підприємствам, із застарілим і спра-
цьованим обладнанням.  

Дестимулюючим чинником розвитку конкуренції є також нераціона-
льна структура пільг. Так, у галузі машинобудування частка пільг у зага-
льній сумі сплаченого податку у 2007 році дорівнювала 0,7%. Для прикла-
ду, у фінансовому секторі цей показник становить 126,3%, в торгівлі — 
8,2%. Наслідком такої практики стали консервація техніко-економічного 
базису й неможливість у стислі строки ініціювати перехід до постіндустрі-
альної виробничої формації. Не викликає сумніву й той факт, що через 
нагромадження податкових пільг набули розвитку тіньові схеми ухилення 
від оподаткування та утворилася національна олігархія. 

В Україні набула поширення практика, коли тягар податкового тис-
ку  перекладається на ті підприємства, які працюють легально і доволі 
прибутково. Це спонукає керівників таких компаній шукати шляхи отри-
мання податкових пільг, замість того щоб підвищувати ефективність своїх 
підприємств. В результаті пільгами користувались підприємства й галузі, 
що спроможні вийти із кризи й розвиватися й без довгострокового пільго-
вого режиму оподаткування та які не є основою підвищення конкурентос-
проможності національної економіки. А ринково орієнтовані підприємства, 
що потребують фінансової підтримки для освоєння нових ринків, техноло-
гій, продуктів, навпаки, змушені платити більшу частину податків. Таким 
чином пільги стимулюють розвиток тіньової економіки, масштаби якої, за 
оцінками експертів, становлять в Україні 40-50 % від обсягу реального 
ВВП. 

Відповідно до показників виконання Зведеного Бюджету України за 
січень-серпень 2013 року всього зібрано 204,3 млрд. грн., що на 1,7 млрд. 
грн. (+0,8%) перевищує аналогічний показник за відповідний період мину-
лого року. Зокрема,  до державного бюджету надійшло 160,9 млрд. грн., 
місцеві бюджети отримали  43,5 млрд. грн. У грудні 2014 року за операти-
вними даними до зведеного бюджету зібрано 43,2 млрд. грн. платежів, що 
на 7,8 млрд. грн., або на 21,9 відс. більше аналогічного періоду 2013 року. 

Платникам податків відшкодовано 1,2 млрд. гривень ПДВ. До міс-
цевих бюджетів надійшло 8,4 млрд. гривень. Єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування сплачено 
17,8 млрд. гривень. 
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Інша проблема – податок на додану вартість, який в Україні уже да-
вно став предметом суперечок політиків і науковців. Підприємствам дово-
диться дуже довго чекати повернення ПДВ з бюджету після його сплати, а 
головне – й дотепер спрацьовує "вибірковий" принцип повернення цього 
податку, що завдає істотної шкоди конкурентоспроможності економіки 
України. 

Розглянувши наявні проблеми, можна зробити висновок, що основ-
ними завданнями вдосконалення податкової системи в Україні мають бу-
ти: 

- формування нового інституційного середовища оподаткування, 
сприятливого для реалізації принципу рівності всіх платників перед зако-
ном, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, форму-
вання відповідального ставлення платників до виконання своїх податко-
вих зобов’язань; 

- підвищення регулюючого потенціалу податкової системи на основі 
запровадження інноваційно-інвестиційних преференцій 

- забезпечення більш рівномірного розподілу податкового тягаря 
між платниками податків; 

- демократизація податкової служби України, а саме зміна ідеології 
її функціонування у роботі з платниками та міжнародними партнерами. 

- зниження фіскального тиску, а поряд з цим зниження ставок пода-
тку на прибуток підприємств і додану вартість призводить до стимулю-
вання підприємницької та інвестиційної діяльності; 

- податковий та бухгалтерський облік повинен взаємозалежати та 
доповнювати один одного, що надасть змогу ефективно вести свою дія-
льність та поряд з цим формувати звітність; 

- податкове законодавство повинно регулювати відносини тільки у 
сфері оподаткування, щоб не виникало спірних питань; 

- покращити ефективність нарахування та стягнення податкових 
платежів, а саме удосконалити процедуру взяття на облік,  забезпечити 
ефективну діяльність податкових органів; 

Наразі, податкова служба вже досягла певних позитивних зрушень, 
зокрема в митній політиці та оподаткуванні підакцизних товарів. Державна 
Податкова Адміністрація розробила Стратегічний план розвитку держав-
ної податкової служби України на період до 2015 року, де сформовані 
пріоритетні цілі щодо антикорупційної діяльності, скорочення витрат на 
адміністрування податкової діяльності, переходу до світових цивілізова-
них норм в оподаткуванні та інших важливих заходів. Залишається лише 
сподіватись, що даний план буде впроваджено й виконано. 
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