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Актуальність теми. Недосконалість податкової системи тривалий час 

залишаються одним із ключових стримуючих чинників, що негативно 

впливають на підприємницький клімат України та стримують надходження 

інвестицій. Це підтверджується і вкрай низькими оцінками світових 

рейтингових агентств сприятливості державної податкової політики в Україні, і 

негативною думкою вітчизняного підприємництва, і слабкими показниками 

інвестиційної активності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема формування 

ефективної системи оподаткування як одного із основних елементів 

макроекономічної політики у ринковій економіці досліджувалася класиками 

економічної думки К. Марксом, Дж. М. Кейнсом, К. Рау, Д. Рікардо, А. Смітом, 

М. Туган-Барановським. 

Серед сучасних українських науковців, які досліджували проблеми 

ефективного реформування податкової системи варто назвати В. Андрущенка, 

Г. Балашова, З. Варналія, В. Вишневського, В. Гейця, Т. Єфименко, 

В. Загорського, В. Кміть, А. Крисоватого, І. Луніну, Т. Мединську, О. 



Молдована, Ю. Тимошенко, А. Соколовську, О. Шевченко та ін. Проте 

ефективність податкової системи України порівняно з іншими країнами світу, 

як вже зазначалося, й надалі залишається невисокою, що спричиняє 

необхідність подальших досліджень у цій сфері та впровадженя їх у практику. 

Постановка проблеми.  У зв’язку з тим, що протягом останніх років 

інформаційний простір заповнили виключно негативні соціологічні, економічні 

та суспільні оцінки ефективності податкової системи України, було виявлено 

ряд фактів корупції та ухиляння від оподаткування публічних осіб, визріла 

нагальна необхідність моніторингу ефективності проведення податкової 

реформи. «Реформи заради реформ» на сьогодні вже себе дискредитували 

практично у всіх сферах державної політики. Здійснення заходів без 

відстежування їх результативності у досягненні поставлених цілей та 

ефективності зусиль, спрямованих на їх впровадження, є виключно політичним 

кроком і не веде до якісних змін у економіці. Зважаючи на це, контроль та 

оцінювання проміжних результатів податкового реформування, що є предметом 

дослідження даної статті, повинен стати підґрунтям ефективного управління 

відхиленнями, коригування цілей, завдань та засобів у досягненні стратегічних 

результатів податкової реформи.  

Виклад основного матеріалу. Концептуальні засади податкової 

реформи було закладено у 2010 році у рамках президентської Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки, і від успішність її реалізації є 

передумовою відновлення довіри до української держави пересічних громадян, 

бізнесу та міжнародної економічної  спільноти. 

Основними проблемами податкової системи в Програмі економічних 

реформ зазначено наступні [1]:   

–  значна витрата часу й коштів суб'єктів підприємницької діяльності на 

ведення податкового обліку й сплату податків;  

–  неефективна й надмірно витратна для держави й бізнесу система 

адміністрування податків і зборів,  що неспроможна забезпечити повноцінне 

наповнення державного бюджету й зниження частки тіньової економіки з 



одночасним дотриманням балансу прав податкових органів і платників 

податків;  

–  нестабільність і непередбачуваність податкової системи,  що 

призводить до високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує можливість 

середньо-  і довгострокового планування;  

–  високий рівень ухиляння від податків і нерівномірне податкове 

навантаження на підприємства різного розміру й окремі галузі економіки;  

–  невиконання податковою системою функції згладжування соціальної 

нерівності. 

Попри те, що заходи податкового реформування розплановані у часі до 

2014 р., більшість основних завдань щодо її реалізації було здійснено у 2010-

2011 рр. Отож на сьогодні можна оцінити ефективність впровадження перших 

змін. 

Основні заходи, які необхідно було реалізувати в рамках першого етапу 

податкової реформи, систематизовано в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Стан виконання завдань Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 

щодо  реформування податкової системи [1] 
Заходи щодо реалізації Результат Термін 

виконання 
Стан 
виконання 

Прийняття Податкового 
кодексу України 

Податковий кодекс України 2010 р. Виконано 

Спрощення податкового 
обліку та звітності 

Відповідні норми Податкового 
кодексу 

2010 р. Виконано 

Введення єдиного 
соціального внеску 

Закон України «Про збір та облік 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» 

2011 р. Виконано 

 Реформування 
спрощеної системи 
оподаткування 

Закон України про внесення змін до 
Податкового кодексу щодо 
реформування спрощеної системи 
оподаткування та звітності суб’єктів 
малого підприємництва 

2011 р. Виконано 

Введення в дію та 
реалізація Податкового 
кодексу України 

Розроблення та внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України проектів 
актів Кабінету Міністрів України для 
реалізації положень Податкового 
кодексу України 

2011 Виконано 
по 
ключових 
позиціях 

Реформування 
державної податкової 
служби 

Розроблення та супроводження 
проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України 

2011 В процесі 
виконання 



«Про державну податкову службу в 
Україні» 

Подолання негативних 
явищ в сфері 
відшкодування ПДВ 

Повернення накопиченої 
заборгованості щодо відшкодування 
ПДВ державними цінними паперами 
й забезпечення своєчасного 
відшкодування ПДВ починаючи з 1 
серпня 2010 р. 

2011 р. Виконано 

Запровадження 
механізмів справляння 
податку на майно 

Постанова КМУ  про затвердження 
Порядку подання органами 
державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та органами, що 
здійснюють реєстрацію місця 
проживання фізичних осіб, 
відомостей, необхідних для 
розрахунку податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної 
ділянки 

2012 В процесі 
виконання 

 

Як відображено у таблиці, за формальною ознакою зору більшість 

завдань Програми економічних реформ на 2010-2011 роки було виконано. 

Проте постає питання щодо ефективності проведених реформ з точки зору 

реалізацією нею поставлених завдань.  

Податкова реформа в Україні була покликана реалізувати два основних 

завдання: по-перше, необхідно збільшити доходи бюджету в умовах значного 

дефіциту та прогресуючого розбалансування державних фінансів, по-друге, 

потрібно створити сприятливий фіскальний клімат для бізнесу та інвестицій, 

виведення в правове поле тінізованих фінансових ресурсів. Власне, це ті 

головні питання, які неможливо було вирішити у рамках колишнього 

заплутаного податкового законодавства і на виконання яких спрямована 

податкова реформа. 

Щодо результатів наповнення бюджету у 2011-2012 рр., то думки 

фахівців розходяться. Як можна побачити з рисунку 1 податкові надходження 

до державного бюджету у 2007-2010 рр. поступово зростали, проте у 2011 році 

було продемонстровано значний приріст обсягів надходження податків. 



 
*з урахуванням суми заборгованості з відшкодування ПДВ в обсязі 16,4 млрд. грн. 
Рис. 1. Динаміка  щомісячних податкових надходжень до державного 

бюджету в 2006-2011 роках [8] 
 

За висновками Рахункової палати України це зростання відбулось 

зокрема під впливом таких чинників: 

1. Збільшення обсягу переплат податків і зборів впродовж 2011 року на 

3 850,8 млн. грн., або 25,9%. Платежі, що сплачені та будуть нараховані в 

наступному звітному періоді, становили 5 427,7 млн.грн., або 29,0% загальної 

суми. 

2. Підвищення ділової активності, що відбулося за всіма видами 

економічної діяльності, насамперед у реальному секторі. Чверть приросту ВВП 

забезпечено, за експертною оцінкою Рахункової палати, зростанням сільського 

господарства. 

3. Зростання частки ВВП, що розподіляється через державний бюджет, у 

2011 році, що, за експертною оцінкою Рахункової палати, забезпечило 

збільшення доходів на 28 млрд. грн. Фактично через зведений бюджет 

перерозподілено 30,3 %  ВВП, що на 1,2% більше, ніж у 2010 році (29,1 %). 

4. Обсяги податкової заборгованості та чинних розстрочених податкових 

зобов’язань платників податків у 2011 році зменшилися загалом на або 12,2 % 



Зростанню доходів загального фонду державного бюджету в 2011 році, 

порівняно з попереднім, на 58 млрд. 350 млн. грн., або 28,1% , сприяли, за 

експертною оцінкою Рахункової палати, як економічні чинники, так і окремі 

норми Податкового та нового Бюджетного кодексів [8]. 

Протягом січня-жовтня 2012 року теж спостерігалося зростання 

податкових надходжень до державного бюджету. Так, за інформацією 

Податкової служби України, протягом цього періоду до Зведеного бюджету 

України платниками податків було сплачено 234,5 млрд. грн., що на 

21 млрд. грн. більше, ніж у  минулому році. 

Бюджетний розпис Міністерства фінансів України зі збору платежів до 

загального фонду державного бюджету виконано на 100,3 % і становить 156,2 

млрд. грн. Додатково одержано 510,8 млн. гривень [7]. 

Зростання доходів загального фонду забезпечено, за оцінкою Рахункової 

палати, за рахунок платежів, що справляються при імпорті товарів на митну 

територію України, коштів Національного банку і відрахувань від прибутку 

суб’єктів господарювання. Доходи ж спеціального фонду збільшилися 

насамперед за рахунок акцизного податку з нафтопродуктів і транспортних 

засобів [7,8]. 

З початку року до загального фонду державного бюджету зібрано 42,6 

млрд. грн. податку на прибуток, що 11,6% більше, ніж передбачено планом 

Міністерства фінансів України. Значне зростання платежів за податком на 

прибуток відбулося зокрема у галузі виробництва та обробки деревини (на 

40%),  виробництва неметалевих мінеральних виробів (на 60%), целюлозно-

паперовій промисловості (на 32%). На думку фахівців податкової служби, 

перевищення реальних надходжень над прогнозними відбулося як внаслідок 

ефективної роботи із руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, 

ухилення від сплати податків, так і як результат позитивної динаміки розвитку 

національної економіки [5]. 

 

Разом з тим, аналітичні дані Державної служби статистики вказують на 

те, що саме в цих  галузях спостерігалося зниження обсягів виробництва. 



Очевидно, що тенденція зниження обсягу виробництва поряд із зростанням 

відрахувань за податковими зобов’язаннями має негативний вплив на 

майбутній розвиток галузей. 

Одним із чинників гальмування промисловості стало зниження 

інвестиційної діяльності підприємств. Темпи зростання освоєних капітальних 

інвестицій уповільнилися з 29,8% за перший квартал минулого року до 9,9% за 

аналогічний період поточного року, а в переробній промисловості навіть 

скоротилися на 3,2% при зростанні на 23,7% у січні – березні минулого року []. 

Основними проблемами для бізнесу в Україні, як стверджують експерти 

Європейської бізнес-асоціації, залишаються зростання податкового 

навантаження, корупція, відсутність верховенства права, відсутність 

дерегуляції , яка не введена в дію, а лише задекларована у  нормативно-

правових актах [6]. 

Надмірний податковий тиск на бізнес виявляється у зростанні частки 

податкових надходжень у ВВП, яка у 2011 році збільшилася до 25%. 

Це найвищий рівень за роки незалежності, а у 2013 році очікується, що частка 

податкового навантаження зросте до 26%, що також є рекордним показником. 

Державна податкова служба продовжує неправомірні дії, забороняючи 

перенесення збитків минулих років, а також відшкодовуючи ПДВ тільки після 

повернення 50-70% цих сум в якості передоплати податку на прибуток або 

купівлі держоблігацій . 

В цілому, за висновком Європейської бізнес-асоціації, українська влада 

не створила сприятливих умов для хорошого інвестиційного клімату у країні 

та розвитку бізнесу [6]. 

Позиції України в рейтингу «Оподаткування» (Paying Taxes) серед інших 

умов ведення підприємницької діяльності у доповіді Світового банку і 

Міжнародної фінансової корпорації «Ведення бізнесу» (Doing Business) у 2012 

році покращилися на 18 пунктів. Проте і досі податкова політика залишається 

гальмуючим чинником розвитку бізнесу, оскільки Україна  перемістилася 

із 183-го місця, яке вона міцно тримала протягом останніх років, всього лиш 

на 165-те. Отож, незважаючи на те, що певні зрушення у зв’язку із 



впровадженням податкової реформи відбулися, результат таких змін виявився 

порівняно незначним [6]. 

Таблиця 2 

Порівняння основних показників ефективності податкової системи 
України з країнами Східної Європи та Центральної Азії та 
високорозвиненими країнами [9] 

 
Показник Україна Східна Європа та 

Центральна Азія 

Високорозвинені 

країни 

Платежі, кількість на рік 28 28 12 

Час, годин на рік 491 260  176 

Податок на прибуток, % 11,6 9,1 15,2 

Оподаткування праці, % 43,1 22,1 23,8 

Інші податки, % 0,7 9,3 3,7 

Загальний рівень 
податкового навантаження, 
% до прибутку 

55,4 40,5 42,7 

 

Це пов’язано із тим, що індикатор „Оподаткування“ оцінює фінансові 

та адміністративні витрати бізнесу на адміністрування податків з точки зору 

середньостатистичної місцевої компанії відповідно до податкових законів 

та регуляторних норм для кожної окремо взятої країни. Індикатор оцінює 

податкове і адміністративне навантаження, яке несе окремо взята компанія. 

Обидва цих компоненти важливі для підприємців. Вони оцінюються 

з використанням трьох суб-індикаторів: сумарна податкова ставка, витрати часу 

на ведення звітності та сплату основних податків (податок на прибуток, фонд 

оплати праці, обов'язкові соціальні внески, інші податки), кількість податкових 

платежів. 

При розрахунку сумарної податкової ставки в рейтингу не враховується 

значення податку на додану вартість (ПДВ), бо його навантаження 

перекладається в основному на кінцевих споживачів. На додаток, усереднена 

ставка податку на прибуток в Україні і так достатньо низька, і за вирахуванням 

всіх амортизаційних та інших відрахувань в середньому компанія витрачає 

лише близько 11% свого прибутку на виплату відповідного податку. Інші 

податки та збори значно більш обтяжливі для бізнесу. 



Таким чином, для поліпшення позицій України в рейтингу 

за показником «оподаткування» (Paying taxes) значно більш важливі реформи, 

спрямовані на зниження адміністративного навантаження, ніж на зниження 

ставок податку на прибуток або ПДВ. 

Одним із напрямів зниження такого адміністративного навантаження 

стало   впровадження в Україні електронної звітності для середніх і великих 

підприємств. Це одна з передових практик, що враховуються у дослідженні, 

і все більше країн надають бізнесу таку можливість. 74 держави зараз 

дозволяють підприємствам заповнювати декларації і сплачувати податки в он-

лайн режимі. Електронна система декларування та сплати податків, у разі 

належної імплементації та використання більшістю підприємців, вигідна 

як владі, так і бізнесу. Для податкових служб електронна подача звітності 

полегшує навантаження і знижує операційні витрати — такі як витрати на збір, 

зберігання та обробку податкових декларацій. У той же час, це підвищує 

законослухняність у податковій сфері та економить час. 

Для платників податків електронна процедура подання податкової 

звітності не тільки економить час, але і сприяє зниженню помилок при 

заповненні податкових декларацій, полегшуючи підготовку, подання звітності 

та сплату податків, знижуючи потенційних ризиків корупції, які значно вищі 

при більш частих контактах підприємців з податківцями. 

 Висновки та перспективи подальших досліджень. Як показують 

результати аналізу, оцінка результатів проведення податкової реформи не може 

бути  однозначною, відображаючи ряд позитивних і негативних тенденцій. 

Поряд із зростанням податкових надходжень до державного бюджету, 

ліквідації заборгованості за відшкодуванням ПДВ, запровадженні системи 

електронної звітності, є ряд тривожних сигналів. Так, зокрема процедура 

справляння податків стала більш жорсткою, відсутні зрушення у подоланні 

проблем корупції та тінізації економіки, існує значний податковий тиск при 

оподаткуванні трудових доходів.   

Проте процес реформування податкової системи триває, 

вдосконалюються методи запровадження змін, до обговорення залучається 



громадськість. І проміжні результати реформування неодмінно повинні бути 

взяті до уваги при розробленні концептуальних положень та конкретних 

завдань щодо подальшого реформування податкової системи. 
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