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У статті обгрунтовано актуальність дослідження питань щодо необхідності підвищення ефек�
тивності  податкової політики та її  реалізації у сучасних умовах з урахуванням впливу на фінан�
совий стан держави та забезпечення цілей суспільного добробуту. Розглянуто  особливості та
тенденції сучасної податкової політики України, визначено її основні новації у 2019 році та до�
сліджено її вплив на соціально�економічний розвиток держави. Проведено аналіз структури
податкових надходжень та їх місця в доходах зведеного бюджету. Досліджено показники якості
податкової політики — рівень ставок податків та складність їх адміністрування. Сформульова�
но основні проблеми та вектори реформування податкової політики, першочерговими з яких є
підвищення ефективності та полегшення податкового адміністрування, зниження суто фіскаль�
ної спрямованності податкової політики та посилення її стимулюючої функції, що сприятиме
розвитку підприємництва, збільшенню надходжень до бюджету та підвищенню інвестиційної
привабливості країни задля досягнення Статегічних цілей розвитку нашої держави.

The article deals with research relevance of the issues of need to improve effectiveness of tax
policy and its implementation in modern conditions. It takes into account impact on the financial
state of the country and realization of public welfare goals. The peculiarities and tendencies of modern
tax policy of Ukraine are considered. Its main innovations in 2019 are determined and its influence
on the socio�economic development of the state is in the research focus. The main innovations
include: raising excise tax rates on tobacco products; environmental tax, rent, tourist tax and
changing the rules for its collection; eliminating disadvantages of transfer pricing; VAT reduction on
international parcels; simplification of court admittance for both taxpayers and control authorities.

According to Paying Taxes Rate 2019 which analyzes ease of tax payment, Ukraine is the 54th out
of 190 countries. It worsens its position by 11 points comparing to the previous year. This is due to
increase of effective tax rate.

The structure of tax revenues and their place in the consolidated budget revenues of Ukraine is
analyzed. Tax policy quality indicators as level of tax rates and complexity of administering them are
investigated. The main problems and vectors of tax policy reform are formulated. The most important
is to reduce its purely fiscal orientation; strengthen its stimulating function by facilitating development
of entrepreneurship and increasing the country's investment attractiveness to achieve Strategic aims
of our country's development.

It is stated that the key objective of tax reform is to build an economically sound tax policy that is
able to provide a sound financial base for the state, promote economic growth and achieve consensus
between the state and taxpayers.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах від ефективності податкової по�

літики залежить формування державних доходів, забез�

печуючи тим самим можливість державі виконувати свої

функції та сприяти соціально�економічному зростанню.

Зазначимо, що саме податки домінують у доходах бюд�

жету як України, так і зарубіжних країн. Тому провад�

ження ефективної податкової політики є вкрай важли�

вим питанням і набуває особливої актуальності в кон�

тексті важливості її впливу на всі сфери супільного жит�

тя та забезпечення цілей суспільного добробуту.

Реалії сьогодення такі, що є багато нарікань на су�

часну податкову політику у тому сенсі, що вона зорієн�

тована в основному лише на виконання фіскальної

функції, нехтуючи водночас стимулючою функцією.

Тому наразі гостро стоїть питання побудови такої

податкової політики, яка б давала можливість створити

надійну фінансову базу держави, стимулювала розви�

ток підприємництва, сприяла зростанню рівня життя на�

селення та відповідала міжнародному передовому до�

свіду у цій галузі і проголошеному курсу євроінтеграції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питань податкової політики займали�

ся такі вчені, як Андрущенко В.Л. [1], Литвіцька Н.Ю.

[2], Майсгрев С. [4], Лаффер А. та ін.

Але, незважаючи на наявність значних та суттєвих

доробок у цій сфері, потребує подальшого досліджен�

ня питання щодо створення дієвого механізму реалізації

податкової політики, яка б була узгоджена з цілями

фінансової політики держави та відповідала Стратегіч�

ним напрямам розвитку України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасних тенденцій та

розробці практичних рекомендацій щодо оптимізації

механізму реалізації податкової політики України, вра�

ховуючи передові вітчизняні здобутки та зарубіжний

досвід, але з урахуванням національних особливостей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема побудови ефективної податкової політи�

ки — одна із найбільш актуальних в Україні, адже саме

така податкова політика допоможе досягти тих цілей та

завдань, які стоять перед державою. Ефективна подат�

кова політика держави повинна розроблятися в залеж�

ності від її соціально�економічного стану та мати нау�

кове обгрунтування, враховувати необхідність забезпе�

чення високих темпів економічного зростання та со�

ціальної гармонії у суспільстві.

Історія розвитку оподаткування свідчить, що подат�

ки використовуються не лише з метою наповнення бюд�

Ключові слова: адміністрування податків, податки, податкове навантаження, податкова політика,

податок на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб.

Key words: personal income tax; tax administration; tax burden, taxes, tax policy, value added tax.

It is determined that the priority of the state tax policy of Ukraine for 2018—2020 is to ensure its
stability and increase its efficiency by facilitating tax administration while minimizing opportunities
for abuse.

жетів, але й виступають серйозним інструментом регу�

лювання та стимулювання соціально�економічного роз�

витку. Отже, використовуючи податковй механізм, мож�

на досягти вищеозначених цілей за допомогою реалі�

зації дієвої податкової політики.

Податкова політика нашої держави пройшла певні

етапи свого розвитку, які були обумовлені переходом

від командно�адміністратитвної економіки з її директив�

ними механізмами регулювання до ринкової економі�

ки, де важливими, ключовими методами регулювання є

самі фіскальні.

Ми розуміємо, що в сучасних умовах без податків

не обходиться жодна країна, адже саме вони є голов�

ним джерелом наповнення державної скарбниці. Тому

фізичні на юридичні особи змушені віддавати частину

своїх доходів на загальнодержавні потреби. І тут важ�

ливо, щоб податкова політика держави була досить

досконалою та ефективною.

Отже, можемо констатувати, що податкова політика

України пройшла ряд етапів свого становлення, але вона

ще не є досконалою, має певні вади та характеризується

переважно фіскальною спрямованістю. Її сучасними ре�

аліями є складний механізм нарахування та адміністру�

вання податків, часті зміни податкового законодавства

та відсутність чітких, довгострокових орієнтирів.

Якість податкової політики визначається за такими

показниками, як рівень податкового навантаження та

складність розрахунку і адміністрування податків. До�

слідження аудиторської компанії Price Water House

Coopers та Світового банку говорять, що система опо�

даткування нашої держави потребує серйозного рефор�

мування для мінімізації негативного впливу податкової

політики на соціально�економічне становище держави

та рівень її інвестиційної привабливості.

Податкове навантаження є важливим показником

ефективної податкової політики держави.

Розглянемо зарубіжний досвід та показники подат�

кового навантаження на прикладі розвинутих країн.

Як показує аналіз таблиці 1, рівень податкового на�

вантаження у розвинутих країнах коливається в межах

Країна Податкове навантаження, 
% 

Австрія 41,9 
Великобританія 36,6 
Норвегія 43,4 
Італія 43,3 
Німеччина 36,2 
Франція 43,6 
Швеція 48, 2 
Данія  48,9 

Таблиця 1. Податкове навантаження у країнах
з розвинутою ринковою економікою

Джерело: [5].
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36—48,9 %. Найвищі показники спостерігаємо в Швеції

та Данії, констатуючи той факт, що за рахунок високих

податків ці країни мають можливість забезпечувати

своїм громадянам досить високий рівень соціального

захисту та надання соціальних послуг.

Щодо податкового навантаження в Україні, то воно

складає близько 41,7% (рейтинг Paying Taxes 2019).

Тенденція до зниження податкового навантаження в

Україні розпочалася у 2016 році, коли відбулося суттє�

ве зниження податкових ставок (передусім ЄСВ до

22%).

За підрахунками Українського товариства еконо�

мічних свобод, середньостатистичний громадянин у

2017 році при середній зарплаті 10,6 тис. грн, 186 днів

працює на себе, а 179 — на державу. З зарплати по�

трібно сплатити ЄСВ (22% — платить роботодавець),

ПДФО (18%), військовий збір (1,5%). Потім ще спла�

чуються інші податки (податок на майно і т.д.)

Згідно з результатами спільного дослідження PwC

і Групи Світового Банку "Paying Taxes 2019", де аналі�

зується простота сплати податків у 190 країнах, Украї�

на посіла 54 місце. У порівнянні з показниками попе�

реднього року ( у рейтингу "Paying Taxes 2018"), пози�

ція України погіршилася на 11 пунктів, адже в цей пе�

ріод Україна була на 43 місці [6].

Експерти вважають, що причиною падіння рейтингу

є зростання ефективної податкової ставки з 37, 8% до

41,7 %, що спричинило зростання податкового наван�

таження.

Інші показники рейтингу в Україні практично не

змінилися. Ключових податків у нас 5, а часові витрати

на подачу податкової звітності оцінюються в 327,5 го�

дин (у минулорічному рейтингу — 328 годин). Середній

показник для країн Центральної Азії та Східної Європи

— 230 годин. В ЄС цей показник складає 161 год. Мо�

жемо констатувати, що за цим показником ми майже на

останніх щаблях рейтингу і це є негативним фактором,

який стримує підвищення ефективності податкової пол�

ітики в Україні. Але відзначаємо і певні позитивні мо�

менти за цим показником, адже у 2004 році він складав

2085 годин, тобто спостерігаємо поступове зниження

часових витрат на подачу податкової звітності.

У трійку лідерів рейтингу Paying Taxes 2019 входять:

— Гонконг,

— Катар,

— Об'єднані Арабські Емірати.

Найгірші показники рейтингу має Венесуела, Чад та

Центрально — Африканська Республіка.

Зазначимо, що високі позиції у рейтингу Paying

Taxes говорять про те, що податкове законодавство є

високоефективним та сприяє веденню бізнесу. Звісно,

що цей рейтинг є інструментом для оцінки інвестицій�

ної привабливості країни та виступає складовою рей�

тингу Doing Business, який оцінює легкість ведення

бізнесу. Показники цих рейтингів суттєво впливають на

рішення інвесторів щодо вкладання своїх коштів в ту чи

іншу країну.

З урахуванням передового зарубіжного досвіду для

покращення позицій нашої країни у рейтингу Paying

Taxes рекомендується спростити правила обліку, фор�

ми податкових декларацій, поступово мінімізувати па�

перовий документооборот та розширювати електрон�

ний з метою подальшої автоматизації та оптимізації

взаємодії податкоплатників з фіскальними органами.

Розглянемо сучасні тенденції щодо реалізації подат�

кової політики та конкретні статистичні дані щодо над�

ходжень ключових податків до Зведеного бюджету Ук�

раїни у 2017—2018 роках.

Аналіз данних таблиці 2 дає змогу побачити, що най�

більшу питому вагу в загальній сумі надходжень до зве�

деного бюджету складають саме податкові надходжен�

ня (83, 3% у 2018 році).

Основним бюджетоутворюючим податком зали�

шається багато років поспіль ПДВ (його питома вага

складає майже третину податкових доходів у 2018 році).

Простежуємо зростання надходжень ПДВ у 2018 році

на 60, 5 млрд грн. Тобто можна констатувати, що ПДВ

виконує яскраво виражену фіскальну функцію, справ�

ляючи сильний вплив на фінансово�господарську

діяльність суб'єктів господарювання і їх фінансовий

стан.

Слід зазначити, що механізм справляння ПДВ на�

лічує багато суперечностей, тому залишається для

вітчизняної системи оподаткування досить серйозною

проблемою, яку слід вирішити. Зазначимо, що для

більшості країн ЄС характерною є диференціація ста�

вок із податку на додану вартість залежно від цілей спо�

живання. Таким чином, реалізується регулююча та сти�

мулююча роль податку. Доцільно зазначити, що відпо�

відно до Директиви ЄС (директива VAT 2006/112/ЄС)

держави�члени ЄС пов'язані загальними правилами

щодо ставок ПДВ, які встановлюють мінімальний рівень

стандартної ставки не менше 15% та пониженої не мен�

ше 5% [5].

Українська практика щодо встановлення ставок

ПДВ більш консервативна — 20%, 7% та 0%. З огляду

на вищезазначене, чинні ставки відповідають встанов�

леним у ЄС вимогам, хоча і не мають широкої диферен�

ціації.

Тенденцію до зростання надходжень спостерігає�

мо і по податку з доходів фізичних осіб (на 123, 8 млрд

грн). Це пояснюється зростанням заробітної плати.

Щодо прогнозу надходжень ПДФО у 2019 році, то вони

також досить оптимістичні і розраховані із урахуванням

прогнозного обсягу фонду оплати праці, встановлено�

го рівня мінімальної заробітної плати, а також бази опо�

даткування з інших доходів та ставок оподаткування

доходів фізичних осіб. Також вважається, що подальші

заходи щодо легалізація виплати заробітної плати доз�

волять підвищити надходження цього податку до бюд�

жету у майбутному.

Зростають надхоження податку на прибуток під�

приємств (на 32, 8 млрд грн у 2018 році), що є позитив�

ною тенденцією і говорить про зростання прибутковості

підприємств та покращення їх фінансового стану.

Збільшуються надходження акцизного податку (на

11,2 млрд грн у 2018 році) у результаті підвищення ста�

вок акцизів на окремі товари.

У таблиці 2 наведено дані як щодо надходжень за�

гальнодержаних, так і місцевих податків (на прикладі

єдиного податку).

Політика децентралізації вимагає наявності сильної

власної доходної бази місцевих бюджетів, а отже, зро�

стання ролі та значення місцевих податків та розши�
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рення фінансової автономії відповідних територій. У

2018 році спостерігаємо зростання надходжень єдино�

го податку на 5,5 млрд грн.

Зазначимо, що в сучасних умовах місцеві податки

досиь поширені у більшості країн. За їх допомогою аку�

мулюються кошти для фінансування місцевої інфраст�

руктури та заходів місцевого значення. На жаль, в Ук�

раїні місцеві податки не можуть забезпечити всі потре�

би місцевих бюджетів, тому для їх збалансування вико�

ристовуються закріплені податки (нариклад, ПДФО) та

міжбюджетні трансферти.

З огляду на це, органи місцевого самоврядування

мають забезпечити підвищення ефективності бюджет�

но�податкового планування та сприяти виявленню ре�

зервів зростання податкового потенціалу. Досягти цієї

мети можливо за рахунок прийняття зважених рішень

під час встановлення місцевих податків на території

відповідної територіальної громади.

Аналіз наведених статистичних данних дає мож�

ливість сформулювати основні характеристики сучас�

ної податкової політики України:

— уідсутність чітко визначеної цілі податкової полі�

тики нашої країни;

— домінування фіскального характеру, що звісно

ж ускладнює реалізацію регулюючої та стимулюючої

функцій податків,

— домінування пропорційних ставок оподаткуван�

ня, що окремі економісти вважають порушенням прин�

ципу соціальної справедливості;

— неефективна структура податкової системи, де ос�

новні надхоження формуються за рахунок непрямих по�

датків та низька ефективність місцевого оподаткування, що

заважає ефективній реалізації політики децентралізації;

— складність розрахунку та адміністрування по�

датків, результатом чого є низькі позиції в рейтингу

Paying Taxes через значні часові витрати на подачу по�

даткової звітності;

— надмірно лібералізована імпортна політика, яка

певною мірою стримує розвиток вітчизняного виробни�

ка;

— слабко розвинуті і недостатньо ефективні ре�

сурсні платежі і податки на власність через недоско�

налість ринкової оцінки землі, корисних копалин, май�

на ( у 2018 році спосерігаємо скорочення рентної плати

за користування надрами на 1, 9 млрд. грн, а також не�

значні надходження від податків на власність);

— неефективні екологічні податки, які не дають

можливості забезпечити захист навколишнього середо�

вища;

— недостатня ефективність податкових пільг, які

надаються суб'єктам та призводять до порушення прин�

ципу нейтральності оподаткування та до втрати подат�

кових надходжень;

— високий рівень податкового тягаря і нерівно�

мірність його розподілу, що сприяє тінізації доходів,

приховуванню їх від сплати податків тощо.

Визначивши сучасні тенденції податкової політики,

проаналізуємо найбільш суттєві зміни податкового за�

конодавства, які почали діяти з 1 січня 2019 року [8]:

— Підвищено ставки оподаткування щодо: акциз�

ного податку з тютюнових виробів; екологічного подат�

ку; рентної плати за користування надрами для видобу�

вання нафти й конденсату; рентної плата за користуван�

ня надрами для видобування залізної руди; рентної пла�

ти за спеціальне використання лісових ресурсів.

— Усунуто недоліки щодо застосування трансфер�

тного ціноутворення. Наразі вимоги трансфертного

ціноутворення поширюються зараз на всіх номінальних

посередників у ланцюгу операцій з нерезидентом, опе�

рації з яким зрештою вважаються контрольованими.

Джерело: [7].

Таблиця 2. Місце податкових надходжень
у показниках виконання Зведеного бюджету України у 2017—2018 роках

Показники 2017 рік, 
млрд грн 

2018 рік, 
млрд грн 

Доходи 1017 1184,3 
Податкові надходження, у т.ч.: 828,2 986,3 
1. Податок та збір на доходи фізичних осіб 185,7 229,9 
2. Податок на прибуток підприємств 73,4 106,2 
3. Рентна плата за користування надрами 45,0 43,0 
4. Акцизний податок: 121,4 132,6 
- з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 

67,8 72,7 

- з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 

47,7 54,1 

- з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

6,0 5,9 

5. Податок на додану вартість: 314,0 374,5 
- з вироблених в Україні товарів (робіт, 
послуг) з врахуванням відшкодування 
ПДВ (сальдо): 

63,5 79,1 

- ПДВ з вироблених в Україні товарів 
(робіт, послуг) 

183,5 210,8 

- відшкодування ПДВ -120,1 -131,7 
- з ввезених на територію України 
товарів 

250,5 295,4 

6. Ввізне мито 23,9 26,6 
7. Земельний податок та орендна плата 26,4 27,3 
8. Єдиний податок 24,1 29,6 
Неподаткові надходження, у т.ч.: 154,6 192,7 
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Розширено повноваження органу контролю щодо про�

ведення зустрічних звірок з платниками, які взагалі не

є сторонами контрольованих операцій з метою отриман�

ня достовірної інформації для трансфертного ціноутво�

рення. Також закріплено принцип "substance over form",

що означає "превалювання сутності над формою", де

характеристики контрольованої операції визначаються

згідно з фактичними діями сторін і фактичними умова�

ми їх проведення, яким віддається перевага в разі їх

невідповідності оформленим документам.

— Спрощено можливість доступу до суду як плат�

никам податків, так і контролюючим органам за раху�

нок зниження максимального розміру судового збору

(19,2 тис. грн).

— Знижено оподаткування ПДВ міжнародних по�

силок (неоподатковувана вартість міжнародних посилок

знижується до 100 євро для одного одержувача —

фізичної особи).

— Чітко визначено обов'язковісь використання РРО

під час продажу лікарських засобів та виробів медич�

ного призначення.

— Покращено адміністрування обігу пального та

запроваджено ліцензування діяльності суб'єктів госпо�

дарювання, які здійснюють виробництво, зберігання,

оптову та роздрібну торгівлю пальним.

— Підвищено ставки туристичного збору та зміне�

но правила його справляння.

— Збільшено процесуальні строки для подання за�

перечень на висновки перевірки; подання заперечень на

рішення податкових органів, що сприятиме збільшен�

ню можливостей для захисту інтересів податкоплатни�

ка у разі порушень зі сторони контролюючих органів

— Продовжено звільнення від сплати ПДВ для вве�

зення в Україну транспортних засобів, оснащених вик�

лючно електродвигунами, які не забруднюють навко�

лишнє середовище ( до 31.12. 2022 року).

Проаналізуємо основні вектори реформування по�

даткової політики, які були озвучені командою Прези�

дента В. Зеленського. У заявах зазначалося, що пер�

шочерговими заходами для оптимізації податкової полі�

тики України мають стати [9]:

— зниження навантаження на фонд оплати праці,

щоб вивести його із тіні за рахунок впровадження рег�

ресивної шкали ставок ЄСВ і поступового зниження

ставки ПДФО;

— перетворення податкової на сервісну службу з

метою зменшення тиску на бізнес;

— запровадження податку на виведений капітал з

метою детінізації економіки;

— забезпечення електронного відкриття і закриття

бізнесу та переведення всіх податкових та митних про�

цедур у цифровий формат, запровадження електрон�

ної ТТН та Е�receipt;

— збереження спрощеної системи оподаткування

за рахунок законодавчого закріплення незмінності умов

оподаткування для ФОП;

— проведення податкової амністії яка передбачає

можливість пробачити ухилення від податків, під час ле�

галізації всього свого доходу;

— реформування податкових органів за рахунок

передачі повноважень Державної податкової служби

Службі фінансових розслідувань;

— деофшоризацію бізнесу — перекриття можливос�

тей для бізнесу ухилятися від оподаткування в офшорах.

Багато з цих напрямів є досить сучасними та слушними

та в майбутному дозволять покращити рейтинг України.

Але дикусійним є питання щодо доцільності впро�

вадження податку на виведений капітал. Цю ідею три�

валий час обговорювали фахівці і ймовірність його вве�

дення найближчим часом залишається високою.

Зазначимо, що практика введення податку на виве�

дений капітал практично не використовується у євро�

пейській практиці та належить до нестандартних і ма�

лопоширених систем оподаткування. У разі введення

цього податку влада передусім має на меті детінізувати

економіку та сприяти притоку інвестицій у країну.

У Світовому банку заявили, що заміна в Україні по�

датку на прибуток податком на виведений капітал не є

необхідною та ефективною, а МВФ наголошує на ризи�

ку з приводу втрат доходів державного бюджету через

введення цього податку. Хоча є думки інших еко�

номістів, які вважають, що починаючи з третього року

надходження цього податку зростуть, перевищивши

надходження від податку на прибуток підприємств. Тому

цей напрям потребує подальшого детального вивчення.

ВИСНОВОК
Таким чином, сучасними проблемами здійснення по�

даткової політики в Україні залишаються складність та

суперечливість податкового законодавства, внесення ча�

стих та численних змін до податкових законів, що пору�

шує принцип стабільності податкового законодавства;

надмірне та нерівномірне податкове навантаження на плат�

ників податків, що не стимулює до розвитку підприємниць�

кої та іншої діяльності, сприяє зростанню недоїмки по по�

даткових платежах у бюджет, численні конфлікти між кон�

тролюючими органами у сфері оподаткування та платни�

ками податків, значні масштаби тінізації економіки тощо.

Намір України інтегруватися в європейський еконо�

мічний та політичний простір зумовлює необхідність не

тільки адаптації вітчизняного законодавства до вимог

ЄС, але й його гармонізації та уніфікації.

Проаналізувавши недоліки чинної податкової полі�

тики та проблеми, до яких вони призвели, можна виді�

лити основні стратегічні цілі податкової реформи:

— забезпечення стабільності та передбачуваності

податкової політики з визначенням її чітких стратегіч�

них та тактичних цілей;

— підвищення конкурентоспроможності вітчизня�

них підприємств за рахунок масштабного використан�

ня стимулюючої функції податкової політики та збіль�

шення за рахунок цього надходжень до бюджету; зап�

ровадження заходів з податкового стимулювання про�

цесів інвестування і направлення коштів підприємств на

модернізацію виробництва,

— виведення бізнесу з тіньового сектора за раху�

нок ефективного впровадження заходів по зниженню

податкового навантаження та податкової амністії;

— збереження помірного податкового тиску на по�

даткоплатників з одночасним забезпеченням підтрим�

ки збалансованості бюджетної системи;

— підвищення нейтральності податкової політики;

— гармонійне поєднання інтересів держави та плат�

ників податків;
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— створення удосконаленої форми електронного

кабінету для всіх податків платників та повномасштаб�

не використання діджиталізації;

— активізація інвестиційної діяльності через спро�

щення податкової політики та зниження податкового

навантаження;

— підвищення простоти податкового законодавства

та зниження витрат часу та грошей на сплату податків

на їх адміністрування, що дозволить покращити рейтинг

України в "Paying Taxes";

— розширення прав органів місцевого самоврядуван�

ня у сфері податкового стимулювання інноваційно�інве�

стиційної діяльності та посилення фінансового самоза�

безпечення органів місцевого самоврядування за раху�

нок збільшення власних доходів місцевих бюджетів;

— скасування необгрунтованих податкових пільг

(преференцій);

— приведення податкового законодавства України

до міжнародниих стандартів;

— підвищення податкової культури платників по�

датків;

— проведення податкових консультацій для подат�

коплатників.

Таким чином, метою податкової реформи згідно з

Програмою сталого розвитку України 2020 є побудова

такої податкової політики, яка є економічно справедли�

вою, з мінімальними затратами часу на розрахунок і спла�

ту податків, сприяє соціально�економічному зростанню,

дозволяє забезпечити надійну фінансову базу державі та

досягти консенсусу між державою та податкоплатниками.

Головними напрямами реформи є перехід від суто

фіскальної та регулюючої спрямованості фіскальних

органів до обслуговуючої, які консультують та допома�

гають у нарахуванні та сплаті податків, а не лише пере�

слідують ціль наповнення бюджету за рахунок фінан�

сових санкцій.

Зазначимо, що пріоритетом державної податкової

політики на 2018—2020 роки є забезпечення стабіль�

ності податкової політики, зокрема підвищення ефек�

тивності та полегшення податкового адміністрування з

мінімізацією можливостей для зловживань.

Отже, головним курсом реформування є вироблен�

ня нового, якісного рівня системи оподаткування нашої

держави, який сприятиме розвитку бізнесу, притоку

інвестицій у країну, зростанню попиту споживачів на

внутрішньому ринку з одночасним підвищенням загаль�

них податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів за

рахунок не підвищення податкового навантаження, а за

рахунок зростання доходів.
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