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ВСТУП
Необхідною потребою сьогодення є забезпечен�

ня збалансованого розвитку всіх підсистем суспіль�
ства, гармонізації інтересів різноманітних соціальних
та бізнесових верств, створення міцного економічно�
го базису для інтеграції України у світову економічну
систему. Одне з основних місць у цьому процесі зай�
має реформування податкової системи, яка забезпе�
чує державу фінансовими ресурсами, необхідними
для виконання покладених на неї функцій. Це, в свою
чергу, зумовлює підвищення уваги вітчизняних уче�
них до проблем оподаткування, вивчення можливості
застосування в Україні форм оподаткування, що ви�
користовують в розвинутих державах, та механізмів
їх адаптації до умов нашої країни. Глибоке розуміння
проблем сучасної податкової системи та їх розв'язан�
ня може допомогти в подоланні наслідків економіч�
ної кризи, стимулюванні економічного зростання,
захисті інтересів вітчизняного бізнесу, підвищені доб�
робуту громадян.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблемі покращення сучасного стану подат�
кової системи присвячені праці В. Андрущенка,
П. Мельника, В. Федосова, А. Соколовської [1], М.
Азарова.

Віддаючи належне цим напрацюванням, слід відзна�
чити, що на сьогодні у функціонуванні системи оподат�
куванні держави існує ряд невирішених проблем, що
потребує продовження теоретичних досліджень, допов�
нення їх аналізом практики з метою визначення напрям�
ків її удосконалення.

Удосконалення податкової системи починається
з визначення принципів оподаткування та їх раціо�
нального впровадження, на цій основі має будувати�
ся податкове законодавство. Руйнувати та будувати
нову законодавчу базу недоцільно, необхідно вноси�
ти корективи відповідно до змін у податковому про�
сторі. Чинне податкове законодавство можна охарак�
теризувати як суперечливе, невизначене, нестабіль�
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не, неадекватне нинішнім умовам господарюванням.
Реформування податкової системи визначається оп�
тимальне поєднання фіскальної ефективності та ре�
гулюючих механізмів економічного зростання, що
відображається у принципах оподаткування, на основі
яких здійснюється реформування податкового зако�
нодавства.

Основою формування податкової системи є подат�
кова політика, в якій відображається комплекс цілей і
заходів держави, спрямованих на ефективне функціо�
нування податкової системи відповідно до соціально�
економічної мети суспільства, на реалізацію основних
функцій податків [7].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для функціонування податкової політики необ�

хідна її переорієнтація із суто фіскальних цілей на
стимулювання економічного зростання. Адже, з точ�
ки зору державного регулювання економіки, най�
важливіше значення має регулювальна функція по�
датків і системи оподаткування в цілому. Постає зав�
дання виокремлення основних недоліків чинної по�
даткової системи в Україні й окреслення шляхів їх
подолання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Система оподаткування України розвивається по�

ступово, зміни, які відбувалися за роки незалежності,
були позитивні: кількість податків було зменшено, по�
даткові ставки знижено, зменшилась також кількість
звільнень від оподаткування, водночас розширилась
база оподаткування, значно поліпшилось надходжен�
ня податків. І все ж система оподаткування має значні
недоліки.

Необхідно звернути увагу й на те, що в Україні
сформувався досить високий рівень податкового на�
вантаження, податки виконують здебільшого фіс�
кальну функцію, а їх розподільча та регулююча
функції відійшли на друге місце. Практика свідчить,
що саме ці функції мають значний вплив на відтво�
рювальні процеси в усіх сферах економіки, особли�
во у виробничій. Ці функції можуть стимулювати або
стримувати відтворювальні процеси, збільшувати
або зменшувати накопичення капіталу, підвищувати
або знижувати рівень платоспроможності населен�
ня.

Сьогодні вітчизняні суб'єкти підприємницької діяль�
ності зобов'язані віддавати у вигляді податків 70—80%
отриманого доходу, внаслідок чого у суб'єктів госпо�
дарювання виникає необхідність постійно шукати шля�
хи оптимізації отримання прибутку за рахунок міні�
мізації податкових зобов'язань. Ці процеси мовою
бізнесу називаються оптимізацією. Усе це свідчить про
необхідність подальшого реформування податкової
системи України.

Значним недоліком є нестабільна та неузгоджена
законодавча база. Багато сьогодні невирішених питань
в оподаткуванні ПДВ. Головна з них — проведення бю�
джетного відшкодування ПДВ. Він став синонімом зло�
вживань та корупції. Підприємствам доводиться довго
чекати повернення ПДВ з бюджету після його сплати,
а найгостріша з проблем ПДВ полягає в тому, що і до�

тепер працює "вибірковий" принцип повернення ПДВ,
що завдає шкоди конкурентоспроможності економі�
ки України.

Окремою проблемою є податкові пільги. По�перше,
звільняючи від податків деякі підприємства, держава
збільшує податковий тягар іншим. По�друге, податкові
пільги часто перетворюються на ухилення від податків,
які здійснюються шляхом штучного банкрутства; фаль�
сифікації документів; створення фіктивних підприєм�
ницьких осіб тощо.

Відомо, що в багатьох країнах чинними системами
оподаткування не передбачено податок на додану
вартість, але введено інший непрямий податок — пода�
ток з продажу.

Держава повинна бути зацікавлена в оптимізації
оподаткування, насамперед, щодо раціональної пове�
дінки економічних суб'єктів.

Здійснення податкового регулювання повинно ба�
лансувати сфери інтересів бюджету та платників по�
датків.

У сучасних економічних умовах становлення та
розвитку ринкових відносин в Україні важливе
місце належить державному регулюванню фінансо�
во�господарської діяльності підприємств. Одним із
вагомих аспектів регулювання розподілу між дер�
жавою та підприємствами всіх форм власності при�
бутку як головного джерела інноваційної діяльності
підприємства є податок на прибуток підприємств
[3].

Саме покращення сучасного стану податку на при�
буток підприємства знаходиться серед найважливіших
соціально�економічних проблем, від швидкого вирішен�
ня яких великою мірою залежить подальший розвиток
бізнесу в Україні.

Негативним явищем даного податку є те, що за�
конодавство з податку на прибуток підприємств
нестабільне та часто змінюється. На цей податок вста�
новлюється пропорційна вставка, яка є однаковою
для всіх підприємств незалежно під їхнього виду
діяльності. Даний податок виконує у більшості ви�
падків фіскальну функцію. Стимулювальна функція
виконується через надання пільг, які недостатньо
обгрунтовані. Невизначеність у більшості випадків із
приводу віднесення витрат на окремій статті та на
прибуток призводить до того, що за рахунок збіль�
шення витрат є можливість підприємству зменшити
базу оподаткування, а відповідно і суми податку на
прибуток. У податковому обліку існує непорозумін�
ня при визначенні валового доходу та валових витрат
у зв'язку з наданням з першої з подій: або оплати, яка
надійшла на розрахунковий рахунок платника, або
відвантаження готової продукції. Це зумовлює ухи�
лення від сплати на податок на прибуток підприємств
[3].

Тому необхідно розглянути той оптимальний рі�
вень оподаткування, який відповідав би соціально
економічним інтересам як держави, так і податкоп�
латників.

Єдність податкової системи України порушує і
спрощена система оподаткування [4]. Основною про�
блемою цієї системи є те, що вона не пов'язана із чин�
ними законами у сфері оподаткування. Зокрема, єди�
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ний податок відсутній у переліку загальнодержавних
податків і зборів, наведеному в Законі Украйни від
18 лютого 1997 року "Про систему оподаткування"
[5]. Це зумовлює протиріччя в застосуванні до єди�
ного податку загальних принципів податкового адмі�
ністрування, передбачених Законом України від 21
грудня 2000 року "Про порядок погашення зобов'я�
зань платників податків перед бюджетом та держав�
ними цільовими фондами" й іншими фінансовими за�
конами [6].

Спрощена система оподаткування має певні недо�
ліки, серед яких можна виділити: відсутність єдиного
закону, у якому були б висвітлені усі аспекти оподат�
кування малих підприємств; невідповідність законодав�
чих актів по спрощеній системі оподаткування іншим
законодавчим актам і нормативним актам; відсутність
"перехідних" положень, що регламентують особли�
вості податкового обліку операцій, які починаються
при одному способі оподаткування, а завершуються
при іншому; тимчасовий характер спрощеної системи
оподаткування і незрозумілих перспектив її застосу�
вання.

Негативно впливають на якість роботи платників
податків, а також працівників податкових служб, які
контролюють правильність нарахування і сплати по�
датків, наявні розбіжності, сумнівні тлумачення окре�
мих термінів, положень, визначених у законах і підза�
конних актах.

Одним із недоліків податкової системи України,
на який є багато нарікань із боку платників податків,
— це досить часті перевірки їхньої діяльності праців�
никами податкових органів та інших державних струк�
тур.

Таким чином, можна констатувати, що в Україні роз�
роблено законодавчу базу, яка регламентує справлян�
ня податків, і створено адміністративні органи, які кон�
тролюють виконання законодавства суб'єктами госпо�
дарювання, але сказати, що податкова система є ефек�
тивною і досягає свого функціонального призначення,
не можна.

Надмірне підвищення норми оподаткування при�
зводить до збільшення доходів тіньової економіки і
згортання легального бізнесу, а також до скорочен�
ня податкової бази. Тому важливе місце у здійсненні
оптимальної податкової політики відводиться прин�
ципу фіскальної достатності, який полягає в здійс�
ненні податкової політики, необхідної для забезпе�
чення такої величини податкових надходжень, яка
оптимально бажана з огляду на проголошену еконо�
мічну доктрину.

ВИСНОВКИ
Отже, ефективність податкової системи відобра�

жається через застосування та дію податкового ме�
ханізму, який враховує конкретну економічну ситу�
ацію країні та роль держави у регулюванні соціаль�
но�економічних процесів. Із метою досягнення ре�
зультативності податкового регулювання економіки
повинен розроблятися механізм використання кон�
кретних податкових форм і методів управління.
Прийняття Податкового кодексу України сприятиме
зниженню податкового тиску шляхом скасування

безпідставних пільг і розширення бази оподаткуван�
ня. Це, у свою чергу, збільшить надходження до
бюджету, а також дозволить вирішити складні соці�
альні питання.

Реформування податкової системи повинно ба�
зуватись на принципі фіскальної ефективності,
тобто формування дохідної частини бюджету на
відповідному рівні, що забезпечить виконання дер�
жавою своїх функцій; досягнення рівності подат�
кового тягаря, рівна напруга між платниками, соц�
іальна справедливість, стабільність і гнучкість —
запорука ефективності податкової системи. Опти�
мальне співвідношення цих показників дозволить
забезпечити економічне зростання України не
лише на певному етапі, а й у довгостроковій перс�
пективі.

В Україні назріла необхідність подальшого ре�
формування процедур адміністрування ПДВ, з ме�
тою створення рівних і прозорих відносин між дер�
жавою і представниками бізнесу. Це сприятиме
підвищенню довіри суб'єктів підприємництва до
держави. Бізнесу, як і державі, більше до вподоби
прозорі відносини між державою та платниками
податків. Тому можна вважати, що наближення по�
даткового законодавства до світових зразків спри�
ятиме збільшенню надходжень до державного бюд�
жету.

Таким чином, з метою збільшення податкових над�
ходжень до державного бюджету тільки з ПДВ необхі�
дно створити певні умови для повної та добровільної
сплати податку, здійснити реформування методів адмі�
ністрування ПДВ, досягти зниження податкового тиску
на платників податків і забезпечити стабільність зако�
нодавства.
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