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АНОТАЦІЯ 

 

Турянський Ю. І. Стабілізація розвитку національної економіки на 

підставі трансформації механізму податкового регулювання. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.  

Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2018. 

У дисертації вирішена сукупність завдань обґрунтування 

методологічних та теоретико-методичних основ та прикладних інструментів 

податкової політики стабілізації економіки України. Об’єктом дослідження є 

процеси становлення, формування, функціонування системи 

макроекономічного податкового регулювання стабілізації економіки.  

Узагальнені теоретико- методологічні основи дослідження податкової 

системи в умовах стабілізаційної макрополітики, зокрема визначено 

теоретичний базис до розкриття сутнісних характеристик елементів 

податкової системи та причинно-наслідкових зв’язків, здійснено 

структуризацію податкових систем за формами оподаткування та методиками 

регулювання, окреслена методологія формування макроекономічної 

стабілізації на основі податкового регулювання. На основі дослідження змісту 

фінансових відносин та їх інституціональної форми досліджено економічну 

природу та уточнено сутність елементів податкової системи країни, 

систематизовано її склад та структуру.   

Встановлено, що до важливих питань, які потребують проведення 

додаткових досліджень, слід віднести проблематику обґрунтування фіскальної 

та регулюючої ефективності окремих прямих та непрямих податків у 

структурі національної системи оподаткування, визначення стратегічно 

конкурентних параметрів оподаткування, що забезпечуватимуть стабільність 

економічного та соціального розвитку країни. Регулятивна функція податків, 



 
 

3

хоч і вважається похідною від фіскальної, у системі фінансових важелів 

держави відіграє провідну роль. Водночас суб’єктивна цілеспрямованість 

податкового втручання в соціально-економічні процеси не завжди сприяє 

досягненню бажаного результату чи очікуваного економічного ефекту. З 

огляду на це використання податків як фінансових інструментів має 

ґрунтуватися на оптимальному поєднанні критеріїв фіскальної достатності, 

економічної ефективності, соціальної справедливості.  

Встановлено, що макроекономічна стабілізаційна податкова політика 

пов’язана з багатьма труднощами методологічного, методичного та 

практичного характеру. Податкове регулювання розглянуто в дисертації як 

механізм застосування інвестиційного інструментарію, за допомогою якого 

держава створює умови для мобілізації необхідного обсягу фінансових 

ресурсів, їх ефективного використання, раціонального перетікання фінансових 

ресурсів між секторами економіки та регіонами. Дослідження податкового 

регулювання як цілісної системи, виявлення його інституціональних ознак, 

типології та особливостей податків як об’єктів регулювання дали змогу 

сформулювати об’єкт, мету, завдання, функції податкового регулювання та 

систематизувати інструментарій регулювання. До категорії завдань, що 

випливають із системної природи регульованих відносин у сфері податків та їх 

впливу на економіку належить мета – досягти синергетичних ефектів 

податкового регулювання як інструменту макроекономічної стабілізації. 

Проведений аналіз принципів організації податкових відносин в Україні 

дозволив виявити такі їх недоліки. В умовах нестабільної податкової системи 

неможливо забезпечити реалізацію функцій ефективного регулювання та 

стимулювання розвитку. Неефективна податкова політика привела до 

виникнення певних деформацій податкових відносин, що проявились у 

зростання податкового боргу та рівні тонізації економіки. Обґрунтовано вибір 

аналітичних інструментів податкової політики для визначення напрямів 

податкового стимулювання на основі діагностики стану та ефективності 

податкового навантаження з метою створення стимулів для економічного 



 
 

4

зростання.  

Податкове навантаження є важливим фіскальним показником, що 

характеризує сукупний вплив податків на економіку країни або на окремих 

суб’єктів господарювання, тобто фактично це показник ефективності 

податкової політики, який впливає на наповнення державних доходів, рівень 

податкових надходжень у структурі ВВП і, відповідно, частку ВВП на одну 

особу. Надмірне і нерівномірне податкове навантаження в країні призводить 

до зниження економічної активності та тінізації економіки. Водночас 

скорочення податкового навантаження може пожвавити інвестиційну 

діяльність суб’єктів господарювання, підвищити їх ділову активність, що 

сприятиме зростанню обсягів податкових надходжень до бюджетів. Крім того, 

зниження податкового навантаження сприяє зростанню реальних доходів 

населення, заощаджень домогосподарств, платоспроможного попиту 

населення, а отже, економічному зростанню країни. Відтак, податкова 

політика досліджується як взаємовідносини між державою та платниками 

податків з приводу встановлення та стягнення податків до централізованих 

фондів грошових коштів, що мають виконувати як регулюючу так і 

стимулюючу функцію через трансформаційний механізм регулювання в 

умовах стабілізації економіки України. 

Визначено рівень податкового навантаження на споживання та на 

доходи суб’єктів економіки, динаміку та тенденції щодо його змін. На основі 

аналізу стану податкової політики останніх років, сформульовано основні 

напрямки реформування податкової політики України: удосконалення 

законодавства у сфері оподаткування, а саме корегування Податкового 

Кодексу України; покращення системи адміністрування податків та зборів; 

зміна ставок податків і зборів, а також приведення структури податків до 

оптимальної; забезпечення рівномірного податкового навантаження серед всіх 

платників податків.  

Описано значення використання показників ефективності податкового 

регулювання для визначення напрямів змін. З погляду макрофінансової 
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стабільності проаналізована динаміка формування податкового навантаження 

в Україні у формі відношення податкових надходжень до ВВП дає достатньо 

підстав для формування висновків щодо тенденцій наповнення бюджету та 

виявлення потенційних ризиків щодо стабілізації та довгострокових тенденцій 

економічного розвитку. Доведено, що вбудовані стабілізатори слід 

враховувати при встановленні режиму оподаткування та рівня податкового 

тягаря.  

Обґрунтовано вибір аналітичного інструментарію визначення рівня та 

прогнозування напрямів змін податкового навантаження на основі 

ефективного поєднання податкового регулювання прямих та непрямих 

податків. Позиції акцизного податку у структурі податків на споживання 

коливаються. Частка ПДВ є найбільш вагомою і коливається в межах 75-85%, 

кожного року обсяги коштів, що надійшли від спати ПДВ, лише зростають. 

Менш вагомими є частки акцизного податку та мита. Зокрема, частка 

акцизного податку не перевищує 16%, і знижується, починаючи з 2009 р. 

Частка мита є найбільш стабільною і коливається в межах 6-7,5%. В умовах 

інтеграції вітчизняної економіки у європейський економічний простір зростає 

роль та вага мита як регулятора зовнішньоекономічної діяльності. Загальна 

економічна нестабільність та неефективна податкова політика у сфері митного 

регулювання є наслідком дії таких чинників: нестабільністю митно-тарифного 

регулювання та недосконалістю правової бази; відсутністю довгострокової 

зовнішньоекономічної стратегії; низьким рівнем ефективності системи 

інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, що визначає 

процес прийняття рішень у цій сфері на всіх рівнях управління. 

Удосконалення митно-тарифного податкового регулювання передбачає 

здійснення таких заходів: адаптація митно-тарифного регулювання до 

міжнародних норм, методик і правил; розробка довгострокової стратегії 

зовнішньої торгівлі, вдосконалення експортно-імпортної політики, 

забезпечення оптимального рівня конкуренції. Причинами проблем 

податкового регулювання з допомогою непрямих податків є: значна кількість 



 
 

6

малоефективних податків та зборів і незначна тривалість базових податкових 

періодів; нестабільність та недосконалість нормативно-правової бази 

оподаткування й суперечливість окремих законодавчих норм; нераціональна 

система податкових пільг, що залишає можливості для ухиляння від сплати 

податків і не стимулює макроекономічну стабілізацію в Україні. 

Формування адекватної ринковим умовам економічної системи 

добробуту моделі подоходного оподаткування фізичних осіб поряд з 

оптимізацією бази для нарахування податку потребує відповідних змін у 

системі ставок. Чинна пропорційна шкала фіскальних вилучень є одним із 

найсуперечливіших явищ фінансової політики. 

Доведено, що податок на майно юридичних осіб покликаний слугувати 

інструментом регулювання ефективного використання основних засобів на 

засадах рівнонапруженості оподаткування з урахування комерційної, галузевої 

специфіки фінансово-господарської діяльності, одночасно вирішуючи низку 

макроекономічних проблем: збільшення наповнюваності бюджетів, 

стабілізації цін на основні засоби, стимулювання переміщення капіталів зі 

сфери бігу у сферу виробництва, посилення конкурентної боротьби, що 

сприятиме формуванню класу ефективних власників. За умов розвитку 

ринкових відносин оподаткування власності істотно розширює фіскально-

економічний діапазон прямих податків, забезпечуючи оподаткування тих 

операцій, які виходять за межі сфери грошового обігу, слугує дієвим 

інструментом фінансового перерозподілу. 

Удосконалення податкового регулювання потребує аналізу поточної 

ситуації та наукового обґрунтування трансформаційного механізму реалізації. 

Можна стверджувати, що збільшення прямих податків на практиці в 

абсолютних одиницях не дала очікуваного ефекту податкового наповнення 

Зведеного бюджету України – відбувається спад податкового навантаження 

прямих податків у цілому, а також таких складових як прибуток з прибутку 

підприємств та податок на доходи фізичних осіб. 

Результати досліджень функціональних зв’язків податкової політики з 
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основними показниками соціально-економічного розвитку України, 

послужили підставами для таких висновків:збільшення обсягу податкових 

надходжень зумовлює зменшення обсягу інвестицій, необхідних для 

стимулювання економічного зростання; ризик фінансової дестабілізації, 

пов’язаний з високим податковим навантаженням, не лише визначає слабку 

динаміку приватного інвестування, а й спричиняє зростання інфляційних 

очікувань; для іноземних інвесторів і кредиторів значне податкове 

навантаження є свідченням неефективного управління та неадекватної 

економічної політики, а тому країни з таким податковим навантаженням 

розглядаються як об’єкти, надзвичайно ризиковані для інвестування; вплив 

податкової політики є негативним для довгострокового економічного 

зростання, зокрема через нестимулювання розвитку малого та середнього 

підприємництва.  

Тестування причинно-наслідкових зв’язків засвідчило стійкість впливу 

податкових надходжень на обсяги ВВП, імпорту, індекс інфляції, рівень 

безробіття та обсяги інвестицій в економіку України. Кількісна оцінка впливу 

податкового навантаження на макропоказники розвитку економіки України 

засвідчує його дестимулятивний характер: збільшення податкового 

навантаження спричиняє зростання рівня безробіття, зменшення ділової 

активності, а також зниження інвестиційної діяльності. Визначальним 

залишається і той факт, що зростання обсягів податкових надходжень не 

сприяє перерозподілу коштів на користь підтримки експортоорієнтованих 

галузей економіки. 

Важливою передумовою оптимізації податкового регулювання є 

визначення системних гіпотез щодо розрахунку податкового навантаження як 

елементів трансформаційного механізму. За теорією оптимізації податкового 

регулювання економічних процесів всі податки породжують ті чи інші 

деформації, тобто держава з допомогою тих чи інших податків долає або 

зменшує окремі деформації. Виходячи з цього положення для забезпечення 

стабілізації економіки необхідно не просто знизити рівень податків у ВВП, 
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мінімізувати надлишковий податковий тягар, трансформувати величину та 

види податкових надходжень. 

Обґрунтовано критерії фіскальної ефективності, які допоможуть 

розрахувати рівень податкового навантаження та розробити рекомендації з 

удосконалення податкового регулювання. З погляду аналізу макрофінансової 

стабільності, відношення податкових надходжень до ВВП дає достатньо 

підстав для формування висновків щодо довгострокових тенденцій 

наповнення бюджету та виявлення потенційних ризиків. В Україні роль 

фіскального наповнення бюджету виконують с позитивною динамікою лише 

непрямі податки. Для прогнозування виконання фіскальної функції цих 

податків використовують моделі тренду, для оцінки ефективності – моделі 

тренду податкових коефіцієнтів. Для вибору напрямів зміни в механізмі 

податкового регулювання в якості аналітичного інструментарію використано 

моделі тренду податкових коефіцієнтів для оцінки динаміки змін видів 

непрямого оподаткування. Враховуючи статистичну оцінку достовірності 

моделей, можна рекомендувати для розрахунку прогнозу податкового 

навантаження в Україні за прямими податками саме параболічні рівняння 

тренду. 

Обґрунтовані напрями оптимізації податкового регулювання забезпечать 

досягнення мети стабілізації економіки, реалізації трансформаційного 

механізму фіскального регулювання, зменшить ризик появи 

інституціональних деформацій у майбутньому. 

Основні положення, що формують наукову новизну дослідження, 

полягають у такому: вперше запропонована структурна модель податкової 

системи, яка відображає сучасний стан та основні підходи до ефективнішої 

системи, визначає сутність та види податкового навантаження, динаміку та 

тенденції змін, рівень впливу на макропоказники стабілізації та тінізації 

економіки, що забезпечує комплексність використання окремих інструментів 

податкової політики; розроблено методологію діагностики стану елементів 

податкової системи на основі поєднання принципів системного, структурно-
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функціонального та цільового аналізів, що дозволило визначити напрями 

суб’єктно-об’єктного взаємозв’язку податкового навантаження та 

макропоказників стабілізації економіки; системно досліджено механізм 

податкового регулювання та розроблено об’єктні моделі його елементів, на 

основі їх структури, взаємозв’язків між елементами та середовищем визначено 

стан податкового навантаження та спрогнозовано динаміку змін, що дає змогу 

з принципово нових методологічних позицій розглянути поняття, структуру та 

значення механізму податкового регулювання стабілізації економіки на 

принципах інтеграції та інформатизації економічних процесів; запропоновано 

запровадження в Україні державної системи фіскального моніторингу, 

визначеної як сукупність процесів дослідження розподілу податкового тягаря 

на прямі та непрямі податки, аналізу динаміки оподаткування та його впливу 

на макропоказники економічного розвитку, що крім традиційних розрахунків 

податкових коефіцієнтів на основі розширення моделей макроекономічного 

регулювання дозволяє враховувати залежності макропараметрів від 

стимулюючої ролі фіскального навантаження та дає можливість мінімізувати 

соціально-економічні деформації. 

Удосконалено систематизацію основ трактування суті та структури 

податкових систем, в якій на відміну від існуючих підходів, пропонується 

розмежовувати фіскальні інструменти не лише за формами оподаткування, але 

й за методами регулювання попиту та споживання фінансових потоків; 

економічний зміст категорії “податковий механізм”, яке запропоновано 

дослідити як системне явище, що включає компоненти(форми, методи, 

принципи, важелі), з допомогою яких здійснюються розподільчі та 

перерозподільчі відносини, формуються попит та пропозиція на фінансові 

потоки, підвищується ефективність податкового регулювання; перелік 

інструментів механізму податкового регулювання, в основу якого на відміну 

від існуючих, використано аналіз стану податкового навантаження за прямими 

та непрямими податками, синтез яких визначає рівень стабілізації економіки 

та ефективність податкового регулювання; критерії типологізації податків з 
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виокремленням обов’язкових платежів, яка на відміну від традиційного 

підходу, не відносить до різних класифікаційних груп майнові податки, усуває 

неоднозначність класифікаційних підходів щодо групування податків та 

розмежовує їх між прямими та непрямими податками, виходячи із способу їх 

утримання та впливу на макропроцеси; методики оцінювання впливу прямих 

та непрямих податків на показники макрофінансової стабілізації, які 

запропоновано доповнити економетричним аналізом, що дозволяє 

ефективніше оцінювати стан податкового навантаження та визначати напрями 

необхідних змін. 

Дістали подальший розвиток: комплексний підхід до вивчення 

податкової системи, податкової політики, податкового регулювання та 

механізму його реалізації, що по суті розглядає податковий механізм як 

інструмент подолання кризи, забезпечення стабілізації економіки; 

інформаційно-аналітичний інструментарій прийняття управлінських рішень у 

сфері податкової політики на основі використання запропонованих підходів до 

аналізу впливу податкового навантаження на доходи, споживання та 

макропоказники економічної стабілізації; ідеї євроінтеграційного вектора 

розвитку, що дозволи на підставі здійсненого аналізу європейського досвіду 

дійти висновку про те, що не загальне податкове навантаження на економіку, а 

лише окремі його складові чинять стабілізуючий та стимулюючий вплив, 

визначити напрями підвищення ефективності податкового регулювання; 

концептуальні напрями реформування національної податкової системи в 

умовах інтеграційних, трансформаційних та кризових процесів в економіці 

України обґрунтовують необхідність підвищення рівня прямого 

оподаткування та ефективнішої диференціації ставок оподаткування; 

діалектичне сполучення системної і структурної складової інструментарію 

надає можливість адекватно відобразити взаємодію податкових елементів з 

іншими макроекономічними регуляторами, вплив податків на стабілізацію 

економіки з врахуванням особливості дії податкових важелів. 

Практичне значення визначається розробленням рекомендацій щодо 
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удосконалення податкової системи за умов необхідності стабілізації економіки 

України, спрямованих на забезпечення ефективнішого податкового 

регулювання в умовах євроінтеграції. 

Теоретичні положення, які викладено у дисертації, розширюють і 

вдосконалюють знання відносно сутності податкової політики як підсистеми 

державного регулювання стимулювання стабілізації розвитку економіки. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані в практиці 

податкового регулювання стимулювання розвитку економіки України, 

зокрема щодо відносин з приводу формування попиту та пропозиції на 

фінансові потоки, їх мобілізації з різних джерел фінансування та використання 

на потреби стабілізації економіки. 

Ключові слова: податкова система, податкова політика, податкове 

навантаження, показники еластичності, прямі та непрямі податки, механізм 

податкового регулювання, макроекономічна стабілізація. 
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The thesis deals with the substantiation of methodological and theoretical-

methodical foundations and applied instruments of the tax policy of stabilization of 

the Ukrainian economy. The object of research is the processes of formation, 

formation, functioning of the system of macroeconomic tax regulation of the 

stabilization of the economy. The theoretical and methodological bases of the tax 

system research in the context of stabilization macro politics are generalized, in 

particular, the theoretical basis for the disclosure of the essential characteristics of 
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the elements of the tax system and causal relationships, the structuring of tax 

systems by the forms of taxation and regulatory methods, the methodology of the 

formation of macroeconomic stabilization on the basis of tax regulation. Based on 

the study of the content of financial relations and their institutional form, the 

economic nature is investigated and the essence of the elements of the tax system of 

the country is specified, its composition and structure are systematized. 

It has been established that important issues requiring additional research 

should include the rationale for the fiscal and regulatory effectiveness of individual 

direct and indirect taxes in the structure of the national tax system and the definition 

of strategically competitive tax parameters that will ensure the stability of the 

country’s economic and social development. The regulatory function of taxes, 

though considered to be fiscal in nature, plays a leading role in the system of 

financial levers of the state. At the same time, the subjective focus of tax 

interference in socioeconomic processes does not always help to achieve the desired 

result or expected economic effect. In view of this, the use of taxes as financial 

instruments should be based on an optimal combination of criteria of fiscal 

sufficiency, economic efficiency, and social justice. 

It has been established that macroeconomic stabilization tax policy is 

associated with many difficulties of methodological, methodological and practical 

nature. The tax regulation is considered in the dissertation as a mechanism for the 

use of investment instruments, through which the state creates conditions for 

mobilizing the necessary amount of financial resources, their efficient use, and the 

rational flow of financial resources between sectors of the economy and regions. 

The study of tax regulation as a holistic system, the identification of its institutional 

features, typology and features of taxes as objects of regulation made it possible to 

formulate the object, purpose, task, functions of tax regulation and to systematize 

regulatory tools. The category of tasks stemming from the systematic nature of 

regulated tax relations and their impact on the economy is aimed at achieving 

synergy effects of tax regulation as a tool for macroeconomic stabilization. 

The analysis of the principles of organization of tax relations in Ukraine 
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allowed to identify such shortcomings. Under the conditions of an unstable tax 

system, it is impossible to ensure the implementation of functions of effective 

regulation and stimulation of development. Inefficient tax policies have led to 

certain tax deformations, which manifested itself in the growth of tax debt and the 

level of economic tone. The choice of tax policy analytical tools for determining the 

directions of tax incentives based on the diagnosis of the state and efficiency of the 

tax burden in order to create incentives for economic growth is substantiated. 

Tax burden is an important fiscal indicator that characterizes the combined 

effect of taxes on the country’s economy or on individual economic entities, that is, 

in fact, is an indicator of the effectiveness of tax policies that affects the filling of 

government revenues, the level of tax revenues in the structure of GDP and, 

accordingly, the share of GDP per person Excessive and uneven tax burden in the 

country leads to a decrease in economic activity and shadowing of the economy. At 

the same time, the reduction of the tax burden may revive the investment activity of 

business entities, increase their business activity, which will increase the volume of 

tax revenues to the budgets. In addition, reducing the tax burden contributes to the 

growth of real incomes, household savings, solvent population demand, and, 

consequently, economic growth of the country. Therefore, the tax policy is 

investigated as the relationship between the state and taxpayers regarding the 

establishment and collection of taxes to centralized funds of funds, which must 

perform both a regulatory and a stimulating function through the transformational 

regulatory mechanism in the conditions of stabilization of the Ukrainian economy. 

The level of tax burden on consumption and on incomes of subjects of 

economy, dynamics and tendencies for its changes are determined. On the basis of 

the analysis of the state of tax policy of recent years, the main directions of 

reforming the tax policy of Ukraine are formulated: improvement of the legislation 

in the field of taxation, namely, the correction of the Tax Code of Ukraine; 

Improvement of the system of administration of taxes and fees; changing rates of 

taxes and fees, as well as bringing the structure of taxes to the optimal; ensuring a 

uniform tax burden among all taxpayers. 
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The value of using the indicators of the efficiency of tax regulation for 

determining the directions of changes is described. In terms of macroeconomic 

stability, the dynamics of tax burden formation in Ukraine in the form of the ratio of 

tax revenues to GDP is analyzed. It provides sufficient grounds for drawing 

conclusions about trends in budget filling and identifying potential risks for 

stabilization and long-term trends of economic development. It is proved that built-

in stabilizers should be taken into account when establishing the tax regime and the 

level of tax burden. 

The choice of analytical tools for determining the level and forecasting of tax 

burden changes based on the effective combination of tax regulation of direct and 

indirect taxes is substantiated. The excise tax position in the structure of 

consumption taxes varies. The share of VAT is the most significant and fluctuates 

between 75-85%, each year, the amount of money received from sleeping VAT is 

only increasing. Less important are the share of excise taxes and duties. In 

particular, the share of excise tax does not exceed 16%, and decreases starting in 

2009. The share of duty is the most stable and varies in the range of 6-7.5%. In the 

conditions of integration of the domestic economy into the European economic 

space, the role and weight of duties as a regulator of foreign economic activity 

increases. General economic instability and inefficient tax policy in the field of 

customs regulation are the result of the following factors: instability of customs-

tariff regulation and imperfection of the legal framework; lack of long-term foreign 

economic strategy; low level of efficiency of the information support system of 

foreign economic activity, which determines the decision-making process in this 

area at all levels of management. Improvement of customs-tariff tax regulation 

provides for the following measures: adaptation of tariff and tariff regulation to 

international norms, methods and rules; developing a long-term foreign trade 

strategy, improving export-import policy, and ensuring an optimal level of 

competition. The causes of tax regulations with indirect taxes are: a significant 

number of ineffective taxes and fees and insignificant duration of basic tax periods; 

the instability and imperfection of the legal and regulatory framework of taxation 
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and the contradiction of certain legislative norms; irrational system of tax privileges 

that leaves opportunities for tax evasion and does not stimulate macroeconomic 

stabilization in Ukraine. 

Formation of an adequate market conditions for the economic welfare system 

of the income tax model for individuals, along with optimization of the base for tax 

calculation, requires corresponding changes in the system of rates. The current 

proportional scale of fiscal exemptions is one of the most controversial phenomena 

in fiscal policy. 

It is proved that the property tax of legal entities is intended to serve as a tool 

for regulating the effective use of fixed assets on the basis of equalization of 

taxation taking into account the commercial, sectoral specifics of financial and 

economic activity, while solving a number of macroeconomic problems: increasing 

the filling of budgets, stabilizing prices of fixed assets, stimulating the transfer of 

capital from the sphere of running into the sphere of production, strengthening of 

the competitive struggle, which will promote the formation of a class of effective 

own s. Under the conditions of the development of market relations, property 

taxation significantly expands the fiscal and economic range of direct taxes, 

ensuring the taxation of those transactions that go beyond the scope of monetary 

circulation, serves as an effective tool for financial redistribution. 

Improving tax regulation requires an analysis of the current situation and the 

scientific substantiation of the transformation mechanism of implementation. It can 

be argued that the increase of direct taxes in practice in absolute terms did not give 

the expected effect of tax revenues of the Consolidated Budget of Ukraine – there is 

a decline in the tax burden of direct taxes in general, as well as components such as 

profit from enterprise profits and personal income tax. 

The results of research into the functional relationships of tax policy with the 

main indicators of socio-economic development of Ukraine, served as the basis for 

the following conclusions: an increase in tax revenues leads to a decrease in the 

volume of investments necessary to stimulate economic growth; the risk of financial 

destabilization associated with high tax load not only determines the weak dynamics 
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of private investment, but also raises inflationary expectations; significant tax 

burden for foreign investors and lenders is evidence of inefficient governance and 

inadequate economic policies, and therefore countries with such tax burdens are 

seen as objects that are extremely risky for investing; the impact of tax policy is 

negative for long-term economic growth, in particular due to the lack of incentives 

for the development of small and medium-sized enterprises. 

Testing of causal relationships has shown the sustainability of the impact of 

tax revenues on GDP, imports, inflation rates, unemployment and investment in the 

Ukrainian economy. The quantitative assessment of the impact of the tax burden on 

the macroeconomic indicators of Ukraine’s economic development shows its 

distemptive character: an increase in the tax burden causes an increase in 

unemployment, a decrease in business activity, and a decrease in investment 

activity. The fact remains that the growth of tax revenues does not contribute to the 

redistribution of funds in favor of supporting the export-oriented sectors of the 

economy. 

An important prerequisite for optimizing tax regulation is the definition of 

system hypotheses for calculating the tax burden as elements of the transformation 

mechanism. According to the theory of optimization of tax regulation of economic 

processes, all taxes give rise to certain deformations, that is, the state by means of 

certain taxes overcomes or reduces individual deformations. Proceeding from this 

provision, in order to stabilize the economy, it is necessary not only to reduce the 

level of taxes in GDP, to minimize the excess tax burden, to transform the 

magnitude and types of tax revenues. 

The criteria of fiscal efficiency are substantiated, which will help to calculate 

the level of tax burden and to develop recommendations for the improvement of tax 

regulation. In terms of macroeconomic stability analysis, the ratio of tax revenues to 

GDP provides sufficient grounds for drawing conclusions about long-term trends in 

budget filling and identifying potential risks. In Ukraine, the role of fiscal budgeting 

performs only indirect taxes with positive dynamics. To predict the fiscal 

performance of these taxes, trend models are used, for the estimation of efficiency, 
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the trend model of the tax coefficients. To select the direction of change in the tax 

regulation mechanism as an analytical tool, models of the trend of tax coefficients 

were used to assess the dynamics of changes in the types of indirect taxation. Taking 

into account the statistical estimation of the reliability of the models, it is possible to 

recommend, for the calculation of the tax burden forecast in Ukraine, for direct 

taxes, namely, the parabolic trend equation. 

The substantiated directions of optimization of tax regulation will ensure the 

achievement of the goal of stabilizing the economy, implementing the 

transformational mechanism of fiscal regulation, and reducing the risk of 

institutional distortions in the future. 

The main provisions shaping the scientific novelty of the study are as follows: 

for the first time, the proposed structural model of the tax system, which reflects the 

current state and main approaches to a more efficient system, determines the nature 

and types of tax burden, the dynamics and trends of change, the level of influence 

on the macro indicators of stabilization and shadowing economy, which ensures the 

complexity of the use of separate instruments of tax policy; The methodology of 

diagnosing the state of elements of the tax system on the basis of a combination of 

principles of system, structural and functional and target analyzes was developed, 

which allowed to determine the directions of the subject-object interconnection of 

the tax burden and macroindicators of the stabilization of the economy; 

systematically studied the mechanism of tax regulation and developed the object 

models of its elements; on the basis of their structure, interconnections between the 

elements and the environment, the state of the tax load was determined and the 

dynamics of changes was determined, which makes it possible to consider the 

concept, structure and significance of the mechanism from fundamentally new 

methodological positions. tax regulation of the stabilization of the economy on the 

principles of integration and informatization of economic processes; the introduction 

of the state system of fiscal monitoring in Ukraine, defined as a set of processes of 

studying the distribution of tax burden on direct and indirect taxes, the analysis of 

tax dynamics and its impact on macroeconomic indicators of economic 
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development, suggested that besides traditional calculations of tax coefficients on 

the basis of expansion of models of macroeconomic regulation, it is possible to take 

into account the dependence of macro parameters from the stimulating role of the 

fiscal load and enables to minimize socio-economic no deformation. 

The systematization of the fundamentals of the interpretation of the essence 

and structure of tax systems is improved, in which, unlike the existing approaches, it 

is proposed to differentiate fiscal instruments not only by forms of taxation but also 

by methods of regulating demand and consumption of financial flows; the economic 

content of the category “tax mechanism”, which is proposed to be investigated as a 

systemic phenomenon, which includes components (forms, methods, principles, 

levers), through which distributed and redistributive relations are implemented; 

demand and supply for financial flows are formed; efficiency of tax regulation is 

increased; a list of instruments of the mechanism of tax regulation, based on which, 

unlike the existing ones, the analysis of the tax burden of direct and indirect taxes, 

the synthesis of which determines the level of stabilization of the economy and the 

efficiency of tax regulation; the criteria for typology of taxes with the allocation of 

mandatory payments, which, unlike the traditional approach, does not classify 

property taxes as different classification groups, eliminates the ambiguity of 

classification approaches to tax grouping and delimits them between direct and 

indirect taxes, based on the method of their maintenance and influence on 

macroprocesses; methods of estimating the impact of direct and indirect taxes on 

macrofinancial stabilization indicators, which are proposed to be supplemented by 

econometric analysis, which allows to more effectively assess the state of the tax 

burden and determine the direction of the required changes. 

Further development was achieved: a comprehensive approach to the study of 

the tax system, tax policy, tax regulation and the mechanism for its implementation, 

which essentially considers the tax mechanism as an instrument for overcoming the 

crisis, ensuring the stabilization of the economy; informational and analytical toolkit 

for making management decisions in the field of tax policy on the basis of the use of 

the proposed approaches to the analysis of the impact of tax burden on income, 
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consumption and macroeconomic indicators of economic stabilization; the ideas of 

the European integration development vector that permits, on the basis of an 

analysis of European experience, to conclude that not the general tax burden on the 

economy, but only some of its components have a stabilizing and stimulating effect, 

determine the ways to increase the efficiency of tax regulation; the conceptual 

directions of the reform of the national tax system in the conditions of integration, 

transformation and crisis processes in the Ukrainian economy substantiate the need 

to increase the level of direct taxation and more efficient differentiation of tax rates; 

the dialectic combination of the systemic and structural component of the toolkit 

provides an opportunity to adequately reflect the interaction of tax elements with 

other macroeconomic regulators, the impact of taxes on the stabilization of the 

economy, taking into account the features of the effect of tax levers. 

The practical value is determined by the development of recommendations for 

improving the tax system in the conditions of the need to stabilize the Ukrainian 

economy, aimed at ensuring more effective tax regulation in the context of 

European integration. 

The theoretical provisions outlined in the dissertation expands and improves 

knowledge about the essence of tax policy as a subsystem of state regulation of 

stimulating the stabilization of economic development. The results of the 

dissertation research can be used in the practice of tax regulation of stimulating the 

development of the Ukrainian economy, in particular, on relations regarding the 

formation of demand and supply on financial flows, their mobilization from 

different sources of financing and use for the needs of stabilization of the economy. 

Key words: tax system, tax policy, tax burden, elasticity indicators, direct and 

indirect taxes, mechanism of tax regulation, macro-economic stabilization. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Протягом останніх років в Україні спостерігається 

зростання ролі і значення податкової системи, що є доволі характерним 

явищем для трансформаційних економік. Зовнішні загрози економічній 

безпеці – глобальні кризи та гібридні війни, – у поєднанні з внутрішніми 

конфліктами та суперечностями, зумовлені обмеженістю реформ та 

нерівномірністю податкового навантаження і його розподілу між учасниками 

соціально-економічних відносин, спричиняють дисбаланс економічного 

середовища та актуалізують питання податкового регулювання як запоруки 

стабілізації економіки країни.  

В таких умовах цілі, завдання, методи, механізми податкової політики 

держави істотно змінюються. Вона покликана забезпечити не тільки стабілізацію 

економіки, але й розвиток. Пройшовши тривалий шлях еволюції, податкова 

система модифікувалась відповідно до потреб економіки та суспільства, а окремі 

її елементи та механізми і нині продовжують реформуватись. Важливим 

інструментом забезпечення фінансування цих процесів є податкове 

навантаження за поділом податків на прямі та непрямі. 

Проблеми податкового регулювання економічних процесів відображені в 

дослідженнях багатьох українських вчених, зокрема В. Андрущенка, В. Апопія, 

Г. Башнянина, В. Вишневського, О. Вовчак, О. Данілова, В. Дем’янишина, 

Ю. Іванова, О. Копилюк, П. Коренюка, А. Крисоватого, Л. Лисяк, А. Лісового, 

І. Луніної, Ю. Лупенка, В. Мельника, І. Мойсеєнко, В. Опаріна, К. Павлюк, 

Н. Прокопенко, А. Соколовської, О. Тимченко, В. Тропіної, В. Федосова, 

Т. Паєнтко, І. Штулер. Серед зарубіжних вчених податкове регулювання 

досліджували А. Вагнер, О. Вилкова, О. Вільямсон, Дж. Б’юкенен, 

Д. Брюммерхофф, Дж. М. Кейнс, Г. Клейнер, Дж. Колеман, Дж. Коммонс, 

Р. Коуз, І. Майбуров, Р. Масгрейв, Р. Метьюз, Д. Норт, Т. Парсонс, 

П. Самуельсон, Е. Селігман, Дж. Стіглер, Дж. Стігліц, М. Фрідмен, Ф. Хаєк, 

Дж. Хансен, Дж. Хікс, Дж. Ходжсон. 
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Віддаючи належне доробку вчених у цій сфері, слід зауважити, що 

поглибленого дослідження вимагають теоретико-методологічні підходи до 

дослідження сутності та інструментарію податкового регулювання 

економічних процесів стабілізації економіки України. Необхідним є уточнення 

сутності та структури фіскального навантаження, класифікації податків як 

об’єктів фіскального регулювання. Для обґрунтування напрямів оптимізації 

податкового регулювання поглибленого аналізу потребує динаміка рівня та 

ефективності податкового навантаження у контексті реакції на застосування 

різних інструментів податкового регулювання. При цьому необхідно 

врахувати, що недостатня ефективність податкового регулювання обумовлена 

інституціональними деформаціями як у фінансовій системі, так і в інших 

сферах суспільного життя. Потреба комплексного дослідження фіскального 

регулювання економічних процесів, стимулювання попиту та пропозиції 

фінансових потоків обумовили вибір теми, визначили мету, завдання, 

структуру та логіку дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації відповідає науковим напрямкам досліджень кафедри теоретичної та 

прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету: 

“Проблеми метрологічного аналізу економічних систем” (номер державної 

реєстрації 0111U008262), де автором досліджено компоненти податкової 

системи, на основі їх структури, взаємозв’язків між елементами та 

середовищем і розроблено методологію аналізу податкової політики, яка 

розглядає механізм податкового регулювання як систему, що здійснює вплив 

на стабілізацію та розвиток економіки; “Проблеми функціонування та 

розвитку економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U008260), де 

автором запропоновано методологію діагностики стану та динаміки елементів 

податкової системи на основі поєднання принципів системного, структурно-

функціонального та цільового аналізів, визначено критерії типологізації 

податків з виокремленням низки ознак та запропоновано методику 

оцінювання ефективності податкового навантаження з використанням 
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економетричного аналізу впливу податкового навантаження на 

макропоказники стабілізації економіки. Пропозиції автора включені у звіти 

про виконання тем, а також опубліковані у наукових колективних 

монографіях. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методологічних основ податкового регулювання як засобу 

стабілізації економіки, а також практичних рекомендацій щодо застосування 

податкових інструментів в плануванні податкової політики держави.  

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення таких 

завдань:  

– дослідити та систематизувати теоретичні аспекти формування 

податкової системи України 

– узагальнити й уточнити зміст та взаємозв’язки таких категорій: 

податкова система, податкове навантаження, податкове регулювання, 

механізм податкового регулювання, макроекономічна стабілізація;  

– висвітлити еволюцію податкового регулювання в Україні, формування 

структури податкової системи; 

– структурувати податкові системи за формами оподаткування та 

методиками регулювання; 

– висвітлити місце та роль податкової політики в системі фінансових 

важелів державного регулювання стабілізації економіки країни;  

– розробити методологію використання механізмів податкового 

регулювання попиту та пропозиції фінансових ресурсів;  

– дослідити підходи до визначення податкового навантаження і 

сформувати систему показників для оцінки його рівня та ефективності; 

– дослідити вплив прямого та непрямого податкового навантаження на 

макропоказники стабілізації економіки в Україні;  

– кількісно оцінити особливі взаємозв’язки між інструментами 

податкового регулюванням та показниками макроекономічної стабілізації;  

– проаналізувати вплив елементів податкової системи на стабілізацію 
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економіки через визначення основних показників податкового регулювання та 

ефективності податкового регулювання;  

– дослідити міжнародні тенденції податкового регулювання та порівняти 

їх із вітчизняними;  

– обґрунтувати шляхи оптимізації податкового регулювання, які 

впливають на стабілізацію діяльності економічних суб’єктів; 

– запропонувати напрями вдосконалення механізмів справляння податків 

на доходи і споживання в Україні; 

– спрогнозувати рівень податкового навантаження в напрямку 

вдосконалення механізму податкового регулювання стимулювання розвитку 

економіки.  

Об’єктом дослідження є процеси становлення, формування, 

функціонування системи макроекономічного податкового регулювання як 

інструменту стабілізації економіки.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи механізму 

макроекономічного податкового регулювання процесу стабілізації економіки 

України.  

Методи дослідження. Для виконання завдань дисертаційного 

дослідження було застосовано такі методи: системний та інституціональний – 

при дослідженні податкового регулювання; історичний і діалектичний – при 

дослідженні еволюції податкового навантаження; компаративного та 

історичного аналізу – для з’ясування ролі історії у формуванні, збереженні та 

розвитку податків; коефіцієнтний та відносних величин – при оцінці 

параметрів податкового регулювання; логічного узагальнення – при 

формулюванні висновків; трендового аналізу – для дослідження динаміки 

прямих та непрямих податків; аналізу еластичності – для оцінки ступеня 

впливу фіскального інструментарію на макропоказники; економіко-

математичного моделювання – при обґрунтуванні напрямів оптимізації 

податкового регулювання. 

Теоретичною та інформаційною основою дослідження є законодавчі і 
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нормативні акти України, дані Державної казначейської служби України, 

Державної податкової служби України, Держаної служби статистики, 

Міністерства фінансів України та Національного банку України, статистика 

міжнародних економічних організацій і міжнародних фінансових інституцій, 

праці вітчизняних та зарубіжних науковців з проблематики податкової 

системи,податкової політики та механізму податкового регулювання. 

спеціалізовані періодичні видання, аналітичні доповіді, інтернет-ресурси, а 

також матеріали, отримані в результаті досліджень, проведених автором. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у науковому 

обґрунтуванні нового підходу до вирішення методологічних, теоретико-

методичних та прикладних проблем підвищення ефективності функціонування 

механізму податкового регулювання стабілізації економіки України. Основні 

положення, що формують наукову новизну дослідження, полягають у такому: 

вперше: 

– запропонована структурна модель податкової системи, яка відображає 

сучасний стан та основні підходи до створення більш ефективної системи, 

визначає сутність та види податкового навантаження, динаміку та тенденції 

змін, рівень впливу на макропоказники стабілізації економіки, що забезпечує 

комплексність використання окремих інструментів податкової політики; 

– розроблено методологію діагностики стану елементів податкової 

системи на основі поєднання принципів системного, структурно-

функціонального та цільового аналізів, що дозволило визначити напрями 

суб’єктно-об’єктного взаємозв’язку податкового навантаження та 

макропоказників стабілізації економіки;  

– системно досліджено механізм податкового регулювання та розроблено 

об’єктні моделі його елементів, на основі їх структури, взаємозв’язків між 

елементами та середовищем, визначено стан податкового навантаження та 

спрогнозовано динаміку змін, що дає змогу з принципово нових 

методологічних позицій розглянути поняття, структуру та значення механізму 

податкового регулювання стабілізації економіки на принципах інтеграції та 
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інформатизації економічних процесів; 

– запропоновано запровадження в Україні державної системи 

фіскального моніторингу, визначеної як сукупність процесів дослідження 

розподілу податкового тягаря на прямі та непрямі податки, аналізу динаміки 

оподаткування та його впливу на макропоказники економічного розвитку, що 

крім традиційних розрахунків податкових коефіцієнтів на основі розширення 

моделей макроекономічного регулювання дозволяє враховувати залежності 

макропараметрів від стимулюючої ролі фіскального навантаження та дає 

можливість мінімізувати соціально-економічні деформації. 

удосконалено: 

– систематизацію основ трактування суті та структури податкових 

систем, в якій на відміну від існуючих підходів, пропонується розмежовувати 

фіскальні інструменти не лише за формами оподаткування, але й за методами 

регулювання фінансових потоків  щодо стабілізації економіки; 

– економічний зміст категорії “податковий механізм”, яку запропоновано 

дослідити як системне явище, що включає компоненти(форми, методи, 

принципи, важелі), з допомогою яких здійснюються розподільчі та 

перерозподільчі відносини, формуються попит та пропозиція на фінансові 

потоки, підвищується ефективність податкового регулювання; 

– перелік інструментів механізму податкового регулювання, в основу 

якого на відміну від існуючих, використано аналіз стану податкового 

навантаження за прямими та непрямими податками, синтез яких визначає 

рівень стабілізації економіки та ефективність податкового регулювання; 

– критерії типологізації податків з виокремленням обов’язкових 

платежів, яка на відміну від традиційного підходу, не відносить до різних 

класифікаційних груп майнові податки, усуває неоднозначність 

класифікаційних підходів щодо групування податків та розмежовує їх між 

прямими та непрямими податками, виходячи із способу їх утримання та 

впливу на макропроцеси; 

– методики оцінювання впливу прямих та непрямих податків на 
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показники макрофінансової стабілізації, які запропоновано доповнити 

економетричним аналізом, що дозволяє ефективніше оцінювати стан 

податкового навантаження та визначати напрями необхідних змін;  

дістали подальший розвиток: 

– комплексний підхід до вивчення податкової системи, податкової 

політики, податкового регулювання та механізму його реалізації, що по суті 

розглядає податковий механізм як інструмент подолання кризи, забезпечення 

стабілізації економіки; 

– інформаційно-аналітичний інструментарій прийняття управлінських 

рішень у сфері податкової політики на основі використання запропонованих 

підходів до аналізу впливу податкового навантаження на доходи, споживання 

та макропоказники економічної стабілізації; 

– ідеї євроінтеграційного вектора розвитку, що дозволи на підставі 

здійсненого аналізу європейського досвіду дійти висновку про те, що не 

загальне податкове навантаження на економіку, а лише окремі його складові 

чинять стабілізуючий та стимулюючий вплив, визначити напрями підвищення 

ефективності податкового регулювання. 

– концептуальні напрями реформування національної податкової 

системи в умовах інтеграційних, трансформаційних та кризових процесів в 

економіці України обґрунтовують необхідність підвищення рівня прямого 

оподаткування та ефективнішої диференціації ставок оподаткування;  

– діалектичне сполучення системної і структурної складової 

інструментарію надає можливість адекватно відобразити взаємодію 

податкових елементів з іншими макроекономічними регуляторами, вплив 

податків на стабілізацію економіки з врахуванням особливості дії податкових 

важелів. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у 

розробленні рекомендацій щодо удосконалення податкової системи за умов 

необхідності стабілізації економіки України, спрямованих на забезпечення 

ефективнішого податкового регулювання в умовах євроінтеграції. 
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Теоретичні положення, які викладено у дисертації, розширюють і 

вдосконалюють знання відносно сутності податкової політики як підсистеми 

державного регулювання стимулювання стабілізації розвитку економіки. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані в практиці 

податкового регулювання стимулювання розвитку економіки України, 

зокрема щодо відносин з приводу формування попиту та пропозиції на 

фінансові потоки, їх мобілізації з різних джерел фінансування та використання 

на потреби стабілізації економіки. 

Теоретичні положення дисертаційної роботи та її прикладні 

рекомендації були використані Департаментом економічної політики 

Львівської обласної державної адміністрації (були враховані пропозиції 

дисертанта щодо стимулювання розвитку підприємництва у Львівському 

регіоні як основного чинника стабілізації регіонального економічного 

розвитку) (Довідка ДП №27/02 від 10.02.2017 р.). Деякі положення і висновки 

дисертації були враховані також Головним управлінням Державної фіскальної 

служби Львівської області (був використаний аналітичний інструментарій 

моделей тренду для оптимізації податкового навантаження та визначення 

напрямів фіскального регулювання) (Довідка №596 від 04.10.2017 р.). 

Теоретико-методологічні результати дисертаційної роботи використані 

кафедрою теоретичної та прикладної економіки та деякими іншими кафедрами 

Львівського торговельно-економічного університету при розробці методичного 

забезпечення з дисциплін “Політична економія”, “Макроекономіка”, 

“Мікроекономіка” (зокрема дисертант підготував у співавторстві навчальний 

посібник “Соціальне страхування”) (Довідка № 90/01-1.08 від 10.01.2017 р.). 

Практичні рекомендації дисертанта були використані науково-дослідною 

лабораторією економічної оцінки Львівського  торговельно-економічного 

університету при розробці методики визначення рівня ефективності 

функціонування господарських систем і національної економіки загалом (були 

враховані пропозиції дисертанта щодо відображення в показниках рівня 

ефективності такого параметра, як податкове навантаження) (Довідка № 89/01-
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1.08 від 10.01.2017 р.).  

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі відображено 

власні розробки автора. Теоретичні положення, розробки прикладного 

характеру, висновки та пропозиції, що виносяться дисертантом на захист, 

одержані самостійно. Із наукових праць, підготовлених у співавторстві, до 

дисертації включено ідеї, розробки та висновки, які належать особисто автору. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати роботи доповідались на таких міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних заходах: Міжнародних науково-практичних 

конференціях: “Найновите постижения на европейската наука” (София 17-25 

юни 2011 г.), “Сучасний соціокультурний простір” (Київ 22-24 вересня 2011 

р.), “Věda a vznik – 2011/2012” (Praha 27.12.2011-05.01.2012), “Achievement of 

high school” (София 17-25 November, 2012), “Perspektywiczne opracowania są 

nauką i technikami” (Przemyśl 07-15 listopada 2012 r.), “Wykształcenie i nauka bez 

granic” (Przemyśl 07-15 grudnia 2012 r.), “Zprávy vědecké ideje” (Praha 27 října – 

05 listopadu 2012 r.), “Kluczowe aspekty naukowej działalności” (Przemyśl  

07-15 stycznia 2013 r.), “Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову 

наукову думку” (Київ, 23-25 травня 2013 р.), “Efektivní nástroje moderních věd” 

(Praha 27 dubna – 05 května 2013 r.), “Новината за напреднали наука” (София, 

 17-25 майя 2013 г.), “Europejska nauka XXI powieką” (Przemyśl 07-15 maja 

2013 r.), “Настоящи изследвания и развитие на съвременната наука” (София  

17-25 януари 2014 г.), “Strategiczne pytania światowej nauki” (Przemyśl 07-15 

lutego 2014 r.), “Динамиката на съвременната наука”(17-25 София юли 2014 г.), 

“Aplikované vědecké novinky” (Praha 27 červenců – 05 srpna 2014 r.), “Trends of 

modern science” (Sheffield May 30 – June 7, 2014), “Економіка та сучасний 

менеджмент: теоретичні та практичні аспекти” (Одеса 15-16 серпня 2014 р.), 

“Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних 

економічних відносин” (Львів: ЛЕФ 4-5 липня 2014 р.), “Наука та інформація” 

(Європейський центр науки Київ 29-30 червня 2017 р.); Всеукраїнськ науково-

практичн конференція: “Значення сучасної науки для динамічного розвитку 
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України” (Тернопіль: ТНЕУ 29-30 грудня 2011 р.), “Соціум. Наука. Культура” 

(Київ 24-26 січня 2012 р.), “Інтердисциплінарні дослідження в галузях 

інформаційних технологій, економіки, математики і техніки” (Тернопіль: 

ТНЕУ, 29-30 жовтня 2012), “Сучасна наука – інструмент динамічного 

розвитку економіки України” (Тернопіль: ТНЕУ, 2013), “Фінансово-

економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних 

процесів” (Львів ЛКА 28 лютого 2014 р.).  

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано в 64 

наукових працях загальним обсягом 43,07 друк. арк.: з них 1 – одноосібна 

монографія; 3 розділів у монографіях; 61 стаття: з них: 26 – у наукових 

фахових виданнях України; 5 у наукових фахових виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз; 4 – в іноземних виданнях; 25 – тез 

доповідей; 6 – в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 492 сторінки, з них основного тексту 416 сторінок. 

Дисертація містить 75 рисунків, 60 таблиць та 13 додатків на 76 сторінках. 

Список використаних джерел налічує 293 найменування і розміщений на 33 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ  

 

 

1.1. Сутнісна характеристика податків та їх основних предметів 

 

 

Розвиток і розбудова ринкових відносин в Україні значною мірою 

визначаються динамічністю фінансової політики, провідне місце в якій 

посідає система оподаткування. Податки є найдавнішою економічною 

категорією (виникли понад 1000 років тому) системи фінансів, рушійними 

силами формування якої слугують розвиток та піднесення на якісно новий 

рівень товарно-грошових відносин; функціонування держави з притаманною 

їй розвиненою мережею соціальних, економічних, управлінських, оборонних, 

політичних, громадських функцій; необхідність втручання у розподільчі й 

перерозподільчі процеси з метою їх спрямування в необхідне для суспільства 

русло. Сучасна податкова форма одержавлення валового внутрішнього 

продукту (ВВП) є не тільки фінансовою основою існування держави, а й 

мірилом її можливостей у світовому економічному просторі, знаряддям 

досягнення соціального миру та злагоди всередині держави.  

Запровадження податків неможливо оцінити однозначно. З одного боку, 

вони є “обов’язковим елементом економічної системи будь-якої держави, 

незалежно від того, яку модель економічного розвитку вона обирає, які 

політичні сили перебувають при владі. Відсутність податків паралізує 

фінансову систему держави загалом, робить її недієспроможною і в кінцевому 

підсумку – позбавленою будь-якого сенсу” [39, с. 7]; з іншого – високий рівень 

податкового навантаження був причиною багатьох воєн, революцій, 

соціальних конфліктів, інших суспільно-політичних непорозумінь. У контексті 

цього особливої актуальності набуває проблематика суспільного вибору 
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концепції оптимального оподаткування, яка ґрунтується на двох системних 

засадах:  

 податкові платежі є обов’язковим атрибутом державності, а їх 

суспільна ціна розглядається в цільовому та примусовому аспектах; 

  податки є громадським обов’язком, наслідком свідомого вибору 

платників за отримані від держави суспільні блага [39, 40].  

Суспільне призначення податків необхідно розглядати в розрізі їх 

економічної природи, форм прояву, організаційно-правових характеристик. За 

економічним змістом податкові платежі виражають грошові, розподільчі та 

перерозподільчі відносини з приводу примусового вилучення на загально-

державні потреби частини новоствореної вартості з юридичних осіб і домо-

господарств на основах безеквівалентності та односторонності платежу. 

Матеріальною основою податків є реальна сума податкових надходжень, що 

акумулюються у зведеному бюджеті держави. З організаційно-правової 

позиції під податком слід розуміти обов’язковий платіж до бюджету згідно із 

встановленими законодавством умовами його нарахування та сплати.  

Податки пройшли тривалу еволюцію від безсистемних платежів у 

натуральній формі, які, до того ж, здійснювались на тимчасовій основі, до 

постійного і вагомого джерела державних доходів. Проте минула не одна 

історична епоха, перш ніж податки як об’єктивно необхідна і загальновизнана 

категорія остаточно закріпилися у державно-правовій системі та буденній 

свідомості громадян.  

У різні періоди розвитку суспільства запроваджувалися різноманітні 

податки: на землю, майно, прибуток, цінні папери, спадщину та дарування, 

додану вартість, заробітну плату, акцизи, збори та відрахування, на автомобілі, 

коней, собак, продуктивну худобу та птицю, бджіл, подушні податки й 

податки з неодружених чоловіків, податки на бороду, вікна, двері тощо [39, с. 

8]. Зміни форм і методів оподаткування безпосередньо залежать від 

економічних умов відповідного історичного періоду: способу виробництва, 

системи розподілу та перерозподілу національного продукту, джерел 



 
 

46

державних доходів, напрямів використання бюджетних коштів відповідно до 

пріоритетів фінансової політики тощо. Крім того, на державну фіскальну 

політику суттєво впливають політичні й соціальні чинники (додаток Б) [60, 

62]. 

Попри багатовікову історію податки тривалий час не мали належного 

наукового обґрунтування, зокрема, така їх складова, як сума платежу та 

пов’язані з нею база оподаткування, податкова ставка, інші умови 

оподаткування. Перші спроби системного наукового обґрунтування 

необхідності, місця й ролі податків у суспільстві, рівня фіскального тягаря, 

принципів здійснення податкової політики були зроблені лише наприкінці 

ХVІІІ століття.  

Вагомий внесок у розробку теорії оподаткування внесли представники 

класичної політичної економії А. Сміт, Ж. Сісмонді, Д. Рікардо; маржиналісти 

Л. Вальрас, Е. Сакс, Дж. Кларк, А. Косн Стюарт та їхні послідовники  

Дж. Мілль, А. Маршалл, А. Пігу; історична школа – А. Вагнер; шведська школа 

– К. Віксель, Е. Ліндаль; кейнсіанська теорія регулювання економіки – Дж. 

Кейнс і його послідовники; інституціоналізм – П. Самуельсон, Дж. Б’юкенен, В. 

Нордхауз; неокласична фінансова доктрина – М. Фрідман, М. Уейденбаум, А. 

Лаффер, Г. Стайн, А. Селдон, А. Бернс; провідні вітчизняні вчені-фінансисти 

сучасності В. М. Федовсов, В. М. Суторміна, В. Л. Андрущенко, О.Д. Василик,  

І.О. Лютий та ін.  

Класична політична економія розглядала податки не як самостійне 

фінансове явище, а вивчала їх у складі загальної економічної науки. При 

цьому погляди щодо місця податкових відносин у суспільстві відзначалися 

діаметральною протилежністю: від повного неприйняття до абсолютного 

схвалення. Класична теорія, хоча й розглядає лише окремі аспекти 

оподаткування прикладного характеру, однак відводить податкам провідну 

роль у системі державних доходів.  

Ідеолог класичного напряму в економічній науці А. Сміт характеризував 

податки як плату за послуги держави, пов’язані з витратами на оборону та 
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підтримання порядку. Він також обґрунтував принципи оподаткування, суть 

яких полягає у такому [180, с. 341]: 

1. Піддані держави повинні брати участь у її підтримці відповідно до 

своєї платіжної спроможності, тобто пропорційно доходу, яким вони 

користуються під заступництвом державного уряду. Дотримання цього 

положення або ж, навпаки, нехтування ним призведе до так званої рівності або 

нерівності оподаткування.  

2. Податок, який зобов’язаний сплачувати кожен, має бути чітко 

визначеним, а не довільним: розмір податку, час і спосіб його сплати повинні 

ґрунтовано регламентуватися і бути зрозумілими як самим платникам, так і 

іншими суб’єктами оподаткування. 

3. Кожний податок необхідно утримувати у найвигідніший час і 

найвигіднішим способом для особи, яка його сплачує.  

4. Кожний податок має бути побудований так, щоб він брав з кишень 

населення якомога менше понад те, що він приносить до скарбниці держави. 

Глибинність та обґрунтованість окреслених вихідних засад 

оподаткування не викликає сумнівів і залишається актуальною до сьогодні. 

Однак ці принципи вимагають доповнення й переосмислення з урахуванням 

динамічного розвитку державних фінансів в останні десятиріччя, суспільно-

політичних, соціальних, економічних потреб сьогодення. Зокрема, вимагає 

уточнення перший принцип у частині розширення критеріїв плато-

спроможності платника, оскільки дохід не є єдиним її мірилом.  

Швейцарський економіст, послідовник А. Сміта Ж. Сісмонді 

сформулював теорію податку як плату за “насолоди”: суспільний порядок, 

правосуддя, захист власності, охорона здоров’я, освіта, охорона території, 

зовнішня безпека, тобто в основу обґрунтування податку поклав теорію 

обміну між державою та фізичною або юридичною особою [179, с. 108]. Ця 

теорія знайшла продовження в соціалістичних ідеях побудови економіки 

добробуту.  

Інший відомий представник англійської політичної економії Д. Рікардо, 
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розглядаючи податки як елемент економічної системи, сформулював таке їх 

визначення: “Податки становлять ту частину продукту землі і праці країни, 

яка надходить у розпорядження уряду; вони завжди сплачуються зрештою або 

з капіталу, або з доходу країни” [162, с. 129]. На його думку, податки – велике 

зло, яке полягає не стільки в тому, що вони стягуються з тих чи інших 

об’єктів, скільки в їхньому негативному впливі загалом [162, с. 82]. Головне 

завдання податків Д. Рікардо вбачав у нейтралізації їх впливу на фактори 

виробництва та стимулюванні нагромадження капіталу.  

Представники соціально-політичного напряму політичної економії 

(історична школа) Л. Штейн і А. Шеффле, піддаючи сумнівам соціалістичні 

підходи до оподаткування Ж. Сісмонді, стверджували, що при розробці 

державної податкової політики необхідно враховувати вимоги та інтереси 

робітничої демократії шляхом компромісів і поступок [159, с. 12]. Далі у своїх 

дослідженнях пішов ще один прихильник історичного напряму А. Вагнер, 

який відзначив фіскальну та економічну сутність податків як примусових 

платежів окремих господарств, що використовуються частково для покриття 

державних видатків, а частково – для перерозподілу національного доходу. 

Він також розробив класифікаційні критерії, на підставі яких об’єднав 

принципи оподаткування у чотири групи [292, с. 304]: 

1) фінансово-технічні принципи (достатність, динамічність); 

2) народногосподарські принципи, тобто ті, яким належить вибір 

потрібного джерела і вибір окремих податків з урахуванням впливу 

оподаткування та окремих його видів на платника; 

3) принципи справедливості (універсальність і рівнонапруженість); 

4) принципи управління податками, які передбачають визначеність, 

зручність і дешевизну стягнення останніх. 

А. Вагнер вважав фінансово-технічні принципи оподаткування 

важливішими за народногосподарські та принципи справедливості. Однак за 

умов демократизації ринкових відносин всі перелічені податкоформуючі 

чинники є однаково важливими, а їх оптимальне поєднання досягається 
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відповідною структуризацією податкової системи [292, с. 304].  

Нового поштовху розвитку податковій теорії надав маржиналізм 

(суб’єктивно-психологічна школа), що зародився на межі ХІХ-ХХ століть. 

Австрійський економіст Е. Сакс економічну природу податків визначив у 

контексті концепції обміну: “Держава задовольняє певні потреби особи, а 

остання, своєю чергою, за це сплачує певну суму” [97, с. 242]. Ґрунтуючись на 

засадах граничної корисності, маржиналісти відстоювали прогресивне 

оподаткування, оскільки “з точки зору суб’єктивного психологічного 

сприйняття підвищене оподаткування кожної додаткової одиниці високих 

доходів справляє у платника враження не дуже значного тягаря” [79, с. 50]. 

Свого апогею суб’єктивно-психологічні податкові рецепти досягли у вченні 

Дж. Кларка, який запровадив принцип граничної корисності у сферу 

виробництва й розподілу національного продукту. На його думку, 

справедливий розподіл національного доходу полягає в отриманні кожним 

суб’єктом виробничих відносин пропорційної до його внеску частки: 

“Кожному агентові – певна частка в продукті й кожному – відповідна 

винагорода – ось природний закон розподілу” [49, с. 40].  

Інший прихильник маржиналістської наукової течії А. Коен Стюарт, 

досліджуючи прогресію в оподаткуванні, стверджував: “Закон, який має 

обґрунтувати прогресію, загальний закон зниження величини доходу, нічого 

нам не говорить про рівень цього зниження. Прогресія не випливає із 

загального закону зменшення корисності” [278, с. 114]. Таким чином, 

піддається сумніву взаємозв’язок між зниженням граничної корисності доходу 

і прогресивним оподаткуванням. Вагомою заслугою А. Коена Стюарта можна 

також вважати створення в межах суб’єктивно-психологічного напряму шкали 

прогресивного оподаткування з відповідним декларуванням неоподаткову-

ваного мінімуму.  

“Податкову теорію послуг” на засадах платоспроможності досить 

ґрунтовано висвітлив Дж. Мілль. Розглядаючи податок як плату з боку 

виробництва за сприятливі умови господарювання, він визначив такі вихідні 



 
 

50

засади організації податкових відносин у суспільстві [118, с. 154-182]:  

 рівномірність оподаткування як рівноцінність жертвування;  

 звільнення від оподаткування мінімального доходу;  

 підвищення оподаткування тимчасових доходів або доходів, 

одержаних без особливих зусиль, порівняно з постійними джерелами доходів; 

 вилучення зі складу оподатковуваних об’єктів інвестицій і 

заощаджень; 

 помірний рівень фіскального тягаря; 

 оподатковування як доходу, так і капіталу. 

Логічне продовження задекларовані А. Смітом і доповнені А. Вагнером, 

Дж. Міллем, класичними маржиналістами основні принципи оподаткування 

знайшли у роботах Г. Нітті, який вважав податки формою плати населення за 

неподільні суспільні послуги, наприклад, за внутрішній спокій, зовнішню 

безпеку, правосуддя, охорону здоров’я, охорону території. Виходячи з цього, 

учений обґрунтував такі вимоги до оподаткування [95, с. 315-318]:  

 податки не повинні гальмувати розвиток виробництва; 

 податки не повинні обмежувати обсяги споживання; 

 податкове законодавство має бути стабільним, оскільки старий 

податок завжди кращий від нового; 

 не слід допускати безпосереднього контакту агентів фіску з 

платниками; 

 податки повинні відповідати економічним критеріям еластичності. 

На межі ХІХ-ХХ ст. податкова теорія виокремлюється зі складу 

політичної економії як самостійна галузь фінансової науки (цьому сприяли 

відповідні політичні процеси, спрямовані на підвищення ролі державних 

фінансів у суспільному житті). Як наслідок наукові концепції оподаткування 

набувають систематизованого характеру, істотно зростає інтерес до вивчення 

регулятивного потенціалу податків, триває пошук ідеалів оптимального 

оподаткування. Водночас на перший план виступає проблема податко-
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формуючих технологій держави суспільного добробуту, яка стала предметом 

досліджень шведських учених К. Вікселя та його учня Е. Ліндаля.  

К. Віксель уперше відстежив залежність організації системи 

оподаткування від процедури ухвалення податкових рішень у процесі 

парламентського затвердження податкових законів. Застосувавши “сучасну 

концепцію граничної корисності та суб’єктивної вартості до суспільних 

послуг і податків індивідуальних осіб на ці послуги”, він дійшов висновку, що 

головними принципами справедливого оподаткування є принцип корисності й 

принцип рівності між вилученою вартістю та її еквівалентом. Податки, на 

думку К. Вікселя, не повинні порушувати добробут окремих соціальних груп; 

якщо ж за рахунок державних послуг добробут окремих верств населення не 

підвищується, то вони мають бути звільнені від сплати податків [293, с. 72]. 

Співвітчизник К. Вікселя Е. Ліндаль доповнив наукову концепцію 

еквівалентної відповідності сплачених податків отриманим суспільним 

послугам (через систему бюджетних видатків) політичною складовою 

досягнення рівноваги, яка безпосередньо залежить від розстановки політичних 

сил у державі. Насичення політичними чинниками податкової форми 

одержавлення національного продукту (як, наприклад, узагальнення Е. 

Ліндаля щодо абсолютного домінування правлячих кіл у процесі розподілу 

податкового тягаря) не применшує усієї важливості “податкових рецептів” 

“шведської школи”. Навіть більше, вони твердо закріпилися в країнах 

Скандинавії, які відзначаються дуже високим рівнем суспільного добробуту та 

високою фіскальною свідомістю платників як безпосередніх отримувачів 

високоякісних соціальних послуг та інших державних благ.  

Теорія податків, долучена до концепції добробуту та справедливості, 

найповніше висвітлена в роботах англійського економіста А. Пігу. Він 

довершив напрацювання своїх попередників висновком, що справляння 

податків відбувається поза ринковими відносинами і в оподаткуванні не 

можна використовувати поняття граничної корисності [173, с. 109].  

Аналіз податкових кодексів розвинених ринкових країн засвідчив 
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наявність як обов’язкових елементів оподаткування, властивих для всіх 

податків та інших обов’язкових платежів (рис. 1.1), так і додаткових, що 

застосовуються при справлянні окремо взятого податкового платежу або 

групи платежів, структуризованих за однорідними якісними характеристиками 

(рис. 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Обов’язкові елементи податку 
Джерело: побудовано автором. 

 

Характеристика елементів податку з урахуванням їх сучасної наукової 

інтерпретації та законодавчого закріплення наведена в табл. 1.1.  

 

 

 
Рис. 1.2 Додаткові елементи податку 

Джерело: побудовано автором. 
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Обов’язковим атрибутом кожного податку є наявність платників та 

інших суб’єктів, які забезпечують виконання всіх необхідних фіскально-

бюджетних процедур.  

Характеристика суб’єкта оподаткування не буде повною без 

виокремлення тих учасників податкових правовідносин, які при нарахуванні, 

сплаті, адмініструванні податків виконують допоміжні функції.  

Таблиця 1.1 

Сутнісна характеристика елементів податку 
Елементи податку Економічний зміст 

1. Суб’єкт податку Один з учасників процесу оподаткування – держава, державні 
інституції в галузі нарахування, сплати, адміністрування податків, 
платники податків та їх носії 

2. Об’єкт 
оподаткування Предмет, процес, явище, які підлягають оподаткуванню  

3. Податкова ставка Розмір податку, законодавчо встановлений на одиницю оподатку-
вання (грошову або фізичну) 

4. Податковий період Період, протягом якого здійснюється формування податкової бази 
та розраховується величина податкового зобов’язання  

5. Порядок 
обчислення 
податку 

Встановлена податковим законодавством методика розрахунку 
податку та всіх необхідних для цього складових 

6. Порядок сплати 
податку 

Сформовані відповідно до принципів побудови податкової 
системи методи, терміни, засоби сплати податку в державі 

7. Податкова база Кількісний вимір об’єкта оподаткування, тобто та його частина (за 
вирахуванням податкових пільг), яка використовується для 
нарахування податкового зобов’язання  

8. Джерело податку Фонд грошових коштів, з якого фактично сплачується податок – 
доходи платника податку, вартість майна, що реалізується з 
метою отримання доходів для погашення податкової 
заборгованості, позика як джерело сплати 

9. Одиниця 
оподаткування 

Масштаб виміру об’єкта оподаткування, що виражається у 
грошовій або натуральній формі та має переважно розрахунковий 
характер 

10. Податкові пільги Повне або часткове звільнення від сплати податків  
11. Податкова звітність Документи встановленої форми, що подаються в податковий 

орган зі звітними даними про розрахунки з бюджетом  
12. Податкова квота Частина податку у доході платника 
13. Податковий режим Схема (алгоритм) податкових розрахунків, що визначається 

загаль-ними або особливими (альтернативними) формами 
оподаткування  

14. Метод податкового 
обліку 

Метод, що використовується для визначення періоду виникнення 
окремих складових податкових зобов’язань  

Джерело: систематизовано автором. 
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Податкові повноваження держави зводяться до розробки, розгляду і 

затвердження законодавчих актів з питань оподаткування в особі парламенту, 

визначення пріоритетних напрямів податкової політики відповідно до 

бюджетної моделі суспільного розвитку.  

Як видно зі схеми податкових правовідносин (рис. 1.3), справляння 

певних податків і зборів належить до компетенції органів нефінансового 

профілю з урахуванням специфіки їх діяльності. Ввізне та вивізне мито 

нараховують структурні підрозділи Державного митного комітету, державне 

мито – органи Міністерства внутрішніх справ, юстиції, нотаріальні контори, 

виконкоми сільських і селищних рад народних депутатів; штрафні санкції за 

порушення умов сплати платежів ресурсно-природної групи внаслідок 

перевищення встановлених лімітів використання ресурсів або перевиконання 

нормативів викидів в атмосферу накладають природоохоронні та екологічні 

інспекції тощо.  

 
 

 
Рис. 1.3 Склад суб’єктів оподаткування 

Джерело: побудовано автором. 
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Найуживанішим у фіскальній практиці є термін “платник податку”. У 

чинному податковому законодавстві визначення цього терміну трапляється 

двічі:  

1. Платниками податків і зборів (обов’язкових платежів) є юридичні 

іфізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов’язок 

сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) [118, ст. 4]. 

2. Платники податків – юридичні особи, їх філії, відділення, інші 

відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також 

фізичні особи, які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності чи не 

мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов’язок 

утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі), пеню та 

штрафні санкції [118, ст. 1].  

Українські вчені узагальнюють поняття платника податку таким чином: 

“Реальним платником або носієм кожного податку є споживач. Саме він 

сплачує вартість товарів і послуг, а якщо так, то і все, що в їх цінах 

відображається: і витрати виробництва та реалізації, і прибуток усіх ланок, де 

відбувається рух товарів, і відрахування частини отриманих доходів до 

бюджету. Оскільки основним споживачем у будь-якій країні є народ або, як 

іноді кажуть, трудящі маси, то саме вони скрізь були, є і завжди будуть 

основними носіями, тобто реальними платниками податків. З огляду на це 

безпідставні міркування про перекладання податкового тягаря на їхні плечі – 

він був там завжди й альтернативи просто не існує” [103, с. 16-17]. 

Загалом погоджуючись із наведеним твердженням, зауважимо, що 

виокремлювати поняття “носій податку” як самостійний елемент 

оподаткування недоцільно, оскільки неможливо юридично закріпити його 

статус і сферу фіскально-економічних повноважень (на відміну від платника 

податків, який фактично у встановлені терміни переказує до бюджету частину 

отриманих доходів у формі податкових зобов’язань). Водночас кінцеве 

податкове навантаження виходить за межі фіскального процесу, а його рівень 

має узгоджуватися із засадами соціальної політики при встановленні 



 
 

56

параметрів соціальних гарантій населенню, методологією ринкового 

ціноутворення, політичною доктриною суспільства тощо [74].  

Другим за важливістю елементом після суб’єкта податку є об’єкт 

оподаткування. Проблематика його визначеності, його вимірювання та обліку, 

залежності від платника залишається актуальною дотепер. Фінансова школа 

ХІХ ст. дотримувалася одностайного підходу щодо визнання об’єктом податку 

чистого доходу платника, мотивуючи це тим, що рівні обов’язки щодо 

податкової повинності зумовлюють рівний матеріальний тягар від цієї 

повинності. Крім того, були сформовані основні теоретичні засади 

визначеності категорії “чистий дохід” [67, с. 35]: 

1) об’єктивно чистий підхід – частина валового доходу, зменшена на 

суму витрат виробництва; 

2) суб’єктивно чистий підхід – частина валового доходу, скоригованого 

не лише на суму витрат виробництва, а й на суму інших витрат, пов’язаних із 

забезпеченням найнеобхідніших потреб суб’єкта господарювання; 

3) майновий підхід – об’єктом оподаткування є майно. 

З розвитком державної фінансової системи та у зв’язку з необхідністю 

пошуку додаткових джерел державних доходів виникають нові 

фіскальноперерозподільчі форми одержавлення частини вартості 

національного продукту з притаманними лише їм предметами оподаткування. 

При цьому предмети нарахування податків можна систематизувати так: 

1) особа; 

2) предмети споживання; 

3) окремі джерела доходу; 

4) загальний дохід; 

5) майно платника; 

6) момент переходу майна.  

Цивілізаційний розвиток державотворчих процесів у ХХ ст. ще більше 

розширив сферу фіскального втручання в соціально-економічні процеси. Як 

наслідок суттєво розширюється коло предметів, явищ, процесів, які 
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підлягають оподаткуванню. В українському законодавстві до об’єктів 

оподаткування віднесено доходи (прибуток); додану вартість; вартість 

окремих товарів; майно юридичних і фізичних осіб; інші об’єкти, передбачені 

законодавчими актами України [74, 115]. 

Однак норми законодавства не містять чіткого визначення об’єкта 

оподаткування, а лише вказують на предмети, які можуть оподатковуватися. 

Традиційно кожен об’єкт оподаткування повинен відповідати двом вимогам: 

по-перше, мати відповідну грошову або кількісно-фізичну оцінку; по-друге, 

механізм нарахування та сплати податку повинен пов’язуватися із цим 

об’єктом. При цьому, якщо перша вимога у вітчизняному законодавстві є 

практично реалізована (у законодавчих актах з питань справляння того чи 

іншого податку чітко окреслений об’єкт податку та його складові), то якісні 

критерії другої обґрунтовані нормативно-правовою базою недостатньо.  

Кількісна величина об’єкта оподаткування повинна мати певний 

часовий вимір, який визначається датою настання податкового зобов’язання. 

Такою датою, як свідчить світовий фіскальний досвід, доцільно встановити 

момент передання права власності на товари (роботи, послуги) за фактом 

продажу. Водночас необхідно окреслити перелік операцій, які за своєю 

економічною природою не можуть оподатковуватися, хоча й містять ознаки 

продажу. До таких операцій пропонується віднести:  

 продаж та обіг національної та іноземної валюти, валютних цінностей, 

грошових документів (крім нумізматичних цілей); 

 передання основних засобів, нематеріальних активів, іншого майна 

підприємствам-правонаступникам при реорганізації підприємства – платника 

податку; 

 надання основних засобів, оборотних активів, інших видів 

матеріальної допомоги неприбутковим установам та організаціям для 

провадження статутної діяльності, не пов’язаної з підприємницькою 

діяльністю; 

 реальні та фінансові інвестиції в статутний капітал господарських 
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товариств, інших суб’єктів підприємницької діяльності, заснованих на 

колективній чи пайовій власності; 

 повернення грошових і майнових вкладів у межах початкового внеску 

до статутного капіталу суб’єктам корпоративних відносин при їх виході з 

господарського товариства; 

 приватизацію фізичними особами житлових приміщень державного 

або комунального житлового фонду.  

Формування об’єкта оподаткування пов’язане причинно-наслідковою 

залежністю з формуванням додаткових елементів податку: одиниці 

оподаткування, податкової бази, податкових пільг, джерела сплати податку 

[44].  

Одиниця оподаткування може мати як фізичний, так і грошовий вимір. З 

позицій податкового менеджменту фізичні одиниці вимірювання 

характеризуються простотою обчислення, відображаючи з високою точністю 

об’єкт оподаткування. Однак сфера застосування натуральних вимірників 

предмета податкових зобов’язань (застосовується при розрахунку акцизного 

збору з алкогольних напоїв, тютюнових виробів, транспортних засобів, 

нафтопродуктів, а також при нарахуванні податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів) надто обмежена, оскільки не 

гармонізує з вартісними критеріями і механізмами перерозподілу ВВП. Більш 

прийнятною для таких цілей є грошова оцінка, здатна інтегрувати 

різнопланові чинники формування базової величини об’єкта оподаткування 

(наприклад, податки ресурсно-майнової групи).  

Об’єкт оподаткування в переважній більшості випадків приймається в 

повній сумі за базу оподаткування податку і лише за умов застосування 

пільгових податкових режимів, передбачених чинним податковим 

законодавством, підлягає коригуванню на суму фіскальних преференцій. 

Додаткові умови обліку податкової бази та алгоритму розрахунку останньої 

встановлює податковий кодекс або інший нормативний акт, що регламентує 

податкові правовідносини в країні.  
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База нарахування того чи іншого податку має чітко пов’язуватися з 

податковим періодом на основі відомостей бухгалтерського й податкового 

обліку, інших документальних носіїв інформації про об’єкти, що підлягають 

оподаткуванню або пов’язані з ним, оскільки в кінцевому підсумку це впливає 

на розмір податкового зобов’язання. Маневрування елементами податкової 

бази, спрямоване на її загальне зниження, було покладено в основу 

корпоративного прибуткового оподаткування в США у середині 80-х років  

ХХ ст., внаслідок чого у короткостроковому періоді спостерігалося значне 

зростання бюджетних надходжень за рахунок пожвавлення підприємницької 

діяльності завдяки лібералізації умов оподаткування [18,83].  

Реалізація одного з базових постулатів оподаткування – переходу права 

власності на частину створеної платником вартості до держави – 

супроводжується використанням реального грошового фонду – джерела 

сплати податку. Такими джерелами можуть слугувати:  

 отримані в будь-якій формі доходи чи інші грошові нагромадження 

платників податків внаслідок провадження фінансово-господарської 

діяльності; 

 частина матеріальних активів та іншого майна, що продається для 

погашення податкової заборгованості за відсутності доходів та інших 

фінансових джерел; 

 банківські позички і кредиторська заборгованість. 

Послуговуючись критерієм справедливого оподаткування, джерело 

сплати податку має безпосередньо пов’язуватися з його об’єктом. Однак, як 

засвідчив аналіз механізмів сплати різних податків і зборів, ця вимога не 

завжди дотримується. З огляду на це доцільно всі доходи класифікувати на так 

звані активні та пасивні. При оподаткуванні перших (доходи і майно, що 

приносять реальний приріст вартості) об’єкт і джерело, як правило, 

збігаються, або, принаймні, між ними існує тісна фінансова ув’язка; при 

оподаткуванні других (земля, майно, інші майнові цінності, які перебувають в 

особистому користуванні і доходу не приносять) спостерігається 
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невідповідність між нарахованим податковим зобов’язанням та фактично 

законодавчо не встановленим грошовим фондом для його сплати. Особливо 

гострою ця проблема є для платників – юридичних осіб. По-перше, віднесення 

того чи іншого податку на валові витрати чи навіть цінову надбавку за будь-

яких умов призводить до зменшення валового доходу, а за його відсутності чи 

недостатності – до додаткового вилучення оборотного капіталу. По-друге, у 

чинному податковому законодавстві немає достатньо обґрунтованого 

визначення валового доходу як загального джерела сплати податків. Отже, з 

метою захисту комерційних і фінансових інтересів платників необхідно в 

нормативно-правових документах з питань оподаткування та організації 

бухгалтерського обліку чітко виокремити саме той елемент отриманого 

реального доходу, який слугуватиме джерелом сплати податку за конкретних 

фіскальних умов [211].  

 

 

1.2. Структуризація елементів податкових систем 
 

 

Податкова система кожної країни характеризується низкою 

особливостей як загальноекономічного, так і внутрішньонаціонального 

характеру, що, своєю чергою, визначає внутрішньосистемні співвідношення 

між окремими формами і методами оподаткування, елементами податку, 

фіскальними важелями та інструментами. Світовою фінансовою наукою 

вироблені універсальні засади формування ефективної системи оподаткування 

[168, с. 29]:  

1) податковий тягар повинен бути розподілений рівномірно, тобто 

кожен платник повинен вносити до бюджету свою “справедливу” частку 

отриманої вартості;  

2) через систему податків має реалізуватися принцип їх нейтральності, 

тобто податки не повинні впливати на ухвалення рішень суб’єктами 
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господарювання або такий вплив має бути мінімальним; 

3) при виконанні соціально-економічних заходів фіскальної політики 

необхідно звести до мінімуму порушення принципів рівності й справедливості 

оподаткування;  

4) структура податкової системи покликана сприяти використанню 

фіскальної політики як важеля стабілізації та економічного зростання країни; 

5) фіскально-економічна система має бути справедливою, простою і 

зрозумілою для платників податків, не допускається її довільне тлумачення; 

6) витрати на адміністрування та управління податками повинні бути 

мінімальними [163,168]. 

Ці принципи вважаються базовими якісними критеріями оцінки 

податкової системи та її місця в суспільному відтворювальному механізмі. 

Водночас ефективна взаємодія між цими критеріями нерідко призводить до 

загострення певних структурних співвідношень і фінансових суперечностей. 

Наприклад, практичне впровадження принципу рівного оподаткування 

порушує його нейтральність, оскільки вимагає ускладнення державної 

адміністративної системи. Крім того, масштабне використання податків як 

фінансових важелів істотно обмежує рівність і справедливість оподаткування. 

З огляду на це можливі два підходи до розбудови раціональної системи 

оподаткування, зокрема до оптимізації рівня фіскального навантаження. 

Згідно з першим підходом, утримані суми податків та інших обов’язкових 

платежів повинні кількісно відповідати обсягу отриманих від держави 

суспільних благ і послуг. За другого підходу пріоритет надається податковій 

політиці як самостійному явищу, незалежному від структури бюджетних 

видаткових повноважень; кожен платник повинен сплачувати таку суму 

податків, яку він спроможний заплатити.  

Очевидно, ідеалізувати будь-який з описаних підходів до побудови 

податкових відносин не слід, оскільки у практиці податкової роботи 

доводиться балансувати між фінансовою надійністю держави та ефективністю 

господарювання. Це виражається в гнучкості податкової політики та 
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формуванні оптимальних фіскальних противаг і співвідношень між 

складовими податкової системи.  

За свою багатовікову історію людство виробило різні форми і методи 

оподаткування, надавши кожному податку відповідний фіскальний статус і 

функціональне призначення. Найбільш узагальнену класифікацію податків 

можна побудувати за їх типовими ознаками, що дасть можливість ґрунтовніше 

висвітлити сутність і функції податків, відобразити їх роль у податковій 

політиці держави, напрями і характер впливу на соціально-економічні процеси 

в суспільстві [183] (рис. 1.4). Наведена на рис. 1.4 класифікація податків 

розроблена відповідно до міжнародної класифікації податків, яка погоджена 

міжнародними угодами в галузі організації податкового процесу [159, с. 13].  

 

 
 

Рис. 1.4 Класифікація податків 
Джерело: складено автором. 
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В економічній теорії найбільше уваги приділяється класифікації 

податків за формою оподаткування. Згідно з цією ознакою, всі податки 

поділяються на прямі та непрямі (опосередковані). Прямі податки виникли 

історично раніше за непрямі, вони утримуються з кожного окремо взятого 

платника безпосередньо при формуванні джерела доходу або при його виплаті 

(отриманні).  

Прямі податки вважаються відносно справедливими, оскільки механізми 

їх нарахування та сплати є прозорими, а об’єкт оподаткування і джерела 

сплати у більшості випадків збігаються. Водночас складна процедура обліку 

податкової бази та адміністрування податкового зобов’язання знижує ефект 

оподаткування. Встановлення прямих податків базується на дотриманні таких 

загальних правил:  

1. Податок підвищує загальну норму прибутку на величину фактора 

виробництва, скорочує пропозицію цих факторів, знижує чисту норму 

прибутку.  

2. Перерозподіл податкового тягаря також залежить від еластичності 

попиту й пропозиції.  

3. Прямі податки суттєво впливають на доходи, а не на витрати 

домашніх господарств. 

4. Податок на доходи від капіталу набуває прогресивного характеру, а 

податок на заробітну плату – регресивного.  

5. Кінцевий результат від зміни в оподаткуванні факторів виробництва 

залежить від структури ринку та умов конкуренції. 

До непрямих податків належать універсальні та специфічні акцизи, які 

включаються в ціни товарів (робіт, послуг) і перекладаються на наступних 

покупців на кожному етапі товаропросування. Акцизи є також 

ціноутворювальними чинниками, вони суттєво впливають на рівень інфляції в 

країні та регулюють пропорції співвідношення між обсягами споживання і 

обсягами нагромадження.  

Серед закономірностей непрямого оподаткування доцільно виокремити 
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такі [159, с. 12-13]:  

1. Запровадження податку зумовлює зростання цін і скорочує попит на 

оподатковувані товари.  

2. Масштабність зміни цін залежить від еластичності попиту та 

пропозиції. 

3. Податковий тягар розподіляється між продавцями і покупцями 

відповідно до співвідношення еластичності попиту і пропозиції.  

4. Еластичність попиту і пропозиції є нижчою для специфічних акцизів 

(податку на високорентабельні й монопольні товари), а також при збільшенні 

періоду адаптації.  

5. З підвищенням ставок податкові надходження зменшуватимуться.  

6. За однакового рівня ставок особистих і реальних податків податкові 

надходження держави будуть однаковими. 

7. Перерозподільчий вплив непрямих податків охоплює як доходи, так і 

витрати платника податку. 

Залежно від об’єктів оподаткування з притаманними їм джерелами 

сплати податки поділяють на доходно-прибуткові, на споживання, на майно та 

капітал. Першим властива чітко облікована за чинним фінансовим 

рахівництвом база оподаткування – доходи (прибуток) юридичних осіб, 

заробітна плата, доходи від підприємницької діяльності громадян, доходи, 

отримані при виникненні джерел їх виплати, іноземні доходи тощо. Податки 

на споживання сплачуються у формі непрямих податків і за рахунок доходів у 

процесі їх використання, тобто тієї частини доходів, що спрямована на 

споживання. Утримання майнових податків здійснюється, виходячи з вартості 

рухомого та нерухомого майна, що перебуває у власності чи користуванні 

окремих громадян або ж обліковується на балансі фірм і підприємств – 

юридичних осіб. Комплексне використання низки доходно-прибуткових, 

майнових податків, і податків на споживання дає державі змогу охопити 

практично всі можливі сфери фіскального втручання в економічну діяльність 

суб’єктів господарювання. Водночас універсальність податкових форм і 
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методів одержавлення частини вартості ВВП і національного доходу з 

одночасним регулюванням пропорцій розвитку національної економіки не 

гарантує ефективної системи оподаткування, а лише створює певні необхідні 

передумови для їх функціонування та розвитку [166, 171].  

Податки як бюджетоформувальні чинники покликані забезпечувати 

рівномірний розподіл бюджетних ресурсів між територіями країни відповідно 

до обсягів наданих їм повноважень, а також збалансовувати національні 

інтереси за вертикаллю “центральний уряд – місцеве і регіональне само-

врядування”. В контексті цього всі податкові платежі групуються на 

загальнодержавні й місцеві. Загальнодержавні затверджуються виключно на 

основі парламентських слухань у формі закону, є невід’ємним атрибутом 

держави, їх чинність поширюється на всю територію країни, нараховані до 

сплати суми податкових зобов’язань зараховуються до державного бюджет і 

надалі перерозподіляються на фінансування виконання загальнодержавних 

функцій і завдань. Як правило, це найвагоміші за фіскальним потенціалом 

податки. Місцеві податки і збори затверджуються відповідними рішеннями 

представницьких органів влади територіальних громад у частині, що не 

суперечить державному законодавству про місцеве оподаткування. Ці податки 

зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування і використовуються на 

фінансування власних видаткових повноважень органів управління 

територіальних колективів, відповідно до положень Бюджетного кодексу та 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” [135, 141].  

У фіскальній теорії широко висвітлюється також класифікаційний поділ 

податків за способом сплати на розкладні та окладні. Розкладні податки давно 

відійшли в історію, відігравши важливу роль на ранніх етапах 

державотворення й відповідної розбудови державної фінансової системи з 

притаманною їм структурною моделлю інституцій та органів. Механізм 

справляння цих податків був таким: спочатку встановлювався загальний обсяг 

платежу відповідно до потреб держави; далі суму платежу розкладали на 

частини територіальних одиниць; в кінцевому підсумку нараховані 



 
 

66

міжтериторіальні платежі перерозпо-ділялися між безпосередніми платниками 

[101].  

Висвітлена науково-економічна класифікація податків має вагоме 

практичне значення. Зокрема, вона покладена в основу так званої традиційної 

класифікації податків, яка має практичне застосування і залежно від 

особливостей організації фіскально-економічних відносин у країні може 

функціонувати в найбільш узагальненому вигляді у двох типових варіантах 

(табл. 1.2, 1.3). 

Таблиця 1.2 

Традиційна класифікація податків (варіант І) 
1. Прямі податки 

Реальні податки  Особисті податки  
Земельний податок 
Податок з будівель 

Промисловий податок  
Податок на доходи від грошових капіталів  

Подоходний податок 
Податок на майно 

Податок зі спадщини і дарувань 
Подушний податок 

2. Непрямі податки 
Акцизи Фіскальні монополії  Мито 

На предмети масового 
споживання 

На оборот (універсальні 
акцизи) 

На виробництво 
На торгівлю 

На виробництво і торгівлю 

Експортне 
Імпортне 

Транзитне 
Фіскальне 

Преференційне 
Протекціоністське  

Статистичне 
3. Державне мито та інші збори  
На продаж і відчуження майна  

На акти громадського стану 
Судові 

Нотаріальні 
Гербові 

Джерело: складено автором. 

 

Особливостями наведеної в табл. 1.2 класифікації податків є те, що, по-

перше, до неї не включені внески і платежі до цільових державних фондів на 

пенсійне і соціальне страхування; по-друге, мито класифіковане за критеріями 

походження і призначення; по-третє, державні мита на продаж і відчуження 

майна віднесені до фіскальної групи “Державне мито та інші збори”, виходячи 

з особливостей їх справляння.  
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Таблиця 1.3 

Традиційна класифікація податків (варіант ІІ) 
1. Прямі податки 

Реальні податки  Особисті податки  
Земельний податок 
Податок з будівель 

Промисловий податок  
Податок на цінні папери 

Подоходний податок з фізичних осіб 
Податок на доходи від грошових капіталів 

Податок на приріст капіталу  
Податок на прибуток акціонерних товариств 

Податок на надлишковий прибуток  
Майнові податки 

Податок зі спадщини і дарувань 
Подушний податок 

2. Непрямі податки 
Акцизи Фіскальні монополії  Мито 

Індивідуальні: 
 на цукор 
 на сіль 
 на бензин 
 на тютюн 

Універсальні з обороту: 
 багаторівневі 
 однорівневі 

На цукор 
На спирт 
На тютюн 

За походженням: 
 імпортне 
 експортне 
 транзитне 

За призначенням: 
 фіскальне 
 протекціоністське 
 преференційне 
 антидемпінгове 

За ставками: 
 специфічне 
 адвалерне 
 комбіноване 

Внески на соціальне страхування 
Внески найманих працівників 

Внески роботодавців 
Внески осіб, що отримують гонорари (особи вільних професій) 

Внески непрацюючих осіб 
Джерело: складено автором. 

 

Традиційна класифікація податків у ІІ варіанті має більш універсальний 

характер, оскільки охоплює не лише податкові платежі, а й цільові соціальні 

внески. Серед її особливостей слід також відзначити відсутність 

реєстраційних, судових, нотаріальних, патентних мит і зборів.  

Порівнявши наведені класифікації податків, доходимо таких висновків:  

1. Податки на доходи від грошових капіталів у першому випадку 

належать до категорії особистих, а в другому – до категорії реальних податків. 

Певна невідповідність зумовлена необґрунтованим віднесенням усіх податків 
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на спадщину до складу особистих (наприклад, спадщина оподатковується  

податком загалом як сукупний об’єкт оподаткування, утримання та 

перерахування податку до бюджету здійснюють уповноважені особи – 

податкові агенти, а частка, що належить спадкоємцю, не оподатковується).  

2. Непрозорим та обґрунтованим є механізм віднесення до різних 

класифікаційних груп майнових податків, оскільки окремі з них входять до 

складу або реальних – податок з будівель і земельний податок, або особистих 

податків – податок на майно та окремі різновиди власності.  

3. Найбільшою проблемою використання традиційної класифікації 

податків можна вважати неоднозначність класифікаційних підходів до 

групування державних мит і зборів. 

4. Останні можуть відповідно належати до прямих чи непрямих 

податків, виходячи зі способу їх утримання, або ж формувати самостійну 

податкову групу. Крім того, до прямих податків також необхідно віднести 

мита на продаж і відчуження майна, які лише назвою “мито” відрізняються від 

податків на перехід права власності на майно та майнові права.  

Традиційна класифікація податків знайшла реальне практичне 

застосування при формуванні системи податкової класифікації Організації 

економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), головне призначення якої – 

забезпечення порівняльності міжнародних податкових даних. Детальний 

аналіз класифікації ОЕСР (додаток В) засвідчив низку її переваг над іншими 

класифікаціями:  

a. простота; 

b. універсальність і всеохопність;  

c. високий ступінь деталізації;  

d. чітка система групування та кодування податкових платежів; 

e. використання об’єкта оподаткування як основної класифікаційної 

ознаки;  

f. виокремлення групи внесків на соціальне страхування, які віднесені 

до категорії “податки”, з метою узагальнення статистичних показників, їх 
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порівняння та аналізу тенденцій у всіх країнах – членах організації; 

g. об’єднання в одну групу “Податки на заробітну плату і робочу силу” 

типових за сферою і методами оподаткування податків на фонд оплати праці 

та на виплачену заробітну плату; 

h. гнучкість і можливість оперативної адаптації до умов, потреб, 

тенденцій економічного середовища; 

i. високий рівень інформатизації як системи загалом, так і її складових. 

Наприклад, об’єднавши класифікаційні підрозділи “Внески на соціальне 

страхування” і “Податки на заробітну плату і робочу силу”, можна отримати 

вичерпну інформацію про рівень оподаткування витрат на заробітну плату в 

кожній країні.  

Поряд з класифікацією ОЕСР у світовій фіскальній практиці застосову-

ються інші податкові класифікації: класифікація, що використовується 

Міжнародним валютним фондом (МВФ); класифікація за системою 

національних рахунків (СНР); Європейська система економічних інтегрованих 

рахунків (ЄСЕІР). Охарактеризуємо основні положення цих класифікацій та 

проведемо їх порівняльний аналіз.  

Класифікація МВФ загалом подібна до класифікації ОЕСР, насамперед 

повністю збігаються принципи формування і назви основних класифікаційних 

підрозділів. Водночас класифікація МВФ менш деталізована, зокрема в 

частині оподаткування товарів і послуг. Крім того, існує низка відмінностей в 

групуваннях і назвах рубрик.  

Суттєво відрізняються від класифікацій ОЕСР і МВФ класифікації СНР і 

ЄСЕІР. Класифікація СНР ґрунтується на традиційній податковій класифікації 

і передбачає поділ податків на прямі та непрямі; до складу податкових 

платежів не включені внески на соціальне страхування; митні податки, збори, 

державні мита, навпаки, виділені в окремий розділ; віднесені до різних 

розділів мита, збори і податки на використання окремих видів товарів і послуг 

або на дозволи використовувати товари чи провадити певні види діяльності 

[88,89,94]. 
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ЄСЕІР передбачає групування податків за такими напрямами:  

1) податки на доходи та імпорт (у цій групі об’єднані внутрішні 

непрямі податки, мита, митні збори, що не властиво для інших податкових 

класифікацій); 

2) податки на капітал; 

3) реєстраційні збори і мита (додаток В).  

Відмінності між класифікаціями ОЕСР (додаток В) і МВФ (додаток Д) 

та класифікаціями СНР і ЄСЕІР визначаються їх завданнями: дві перші 

системи підпорядковані необхідності систематизації і міжнародної 

порівняльності податкових надходжень, а дві інші спрямовані на вирішення 

проблем бухгалтерського обліку при використанні методики національних 

рахунків. Розбіжності в класифікаціях МВФ і ОЕСР випливають зі специфіки 

підходу МВФ до реєстрації та порівняння даних про зовнішню торгівлю і 

переміщення капіталів, оскільки МВФ розмежовує податки на міжнародну 

торгівлю та зовнішні операції.  

Відповідно до класифікації ОЕСР, усі податкові платежі формують такі 

групи:  

1) податки на доходи, прибуток і надходження від капіталу (код 1000);  

2) внески на соціальне страхування (2000); 

3) податки на заробітну плату і робочу силу (3000); 

4) податки на власність (4000); 

5) податки на товари і послуги (5000); 

6) інші податки (6000) (додаток В).  

У Бюджетному кодексі України наведена класифікація податкових 

надходжень, яка загалом відповідає класифікації податків ОЕСР: 

1. Податки на доходи, прибуток, збільшення ринкової вартості 

(11000000): 

1.1. податок на доходи фізичних осіб (11010000); 

1.2. податок на прибуток підприємств (11020000). 

2. Збори за спеціальне використання природних ресурсів (13000000):  



 
 

71

2.1. збір за спеціальне використання лісових ресурсів і користування 

земельними ділянками лісового фонду (13010000); 

2.2. збір за спеціальне використання водних ресурсів (13020000); 

2.3. платежі за користування надрами (13030000); 

2.4. збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок 

державного бюджету (13040000); 

2.5. плата за землю (13050000). 

3. Внутрішні податки на товари і послуги (14000000): 

3.1. податок на додану вартість (14010000); 

3.2. акцизний збір (14020000); 

3.3. ліцензійні збори та плата за сертифікати (14060000 та 14070000). 

4. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (15000000): 

4.1. ввізне мито (15010000); 

4.2. вивізне мито (15020000).  

5. Податки на власність (12000000). До цієї категорії віднесені податки з 

власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які 

надходять у місцеві бюджети обласного рівня (фонд фінансування дорожнього 

господарства) та бюджети територіальних громад.  

6. Інші податки:  

6.1. податки, не віднесені до інших категорій; 

6.2. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.  

Класифікація податків за предметно-цільовою ознакою (бюджетна 

класифікація податкових надходжень) застосовується головно у бюджетному 

процесі, насамперед на стадіях планування і виконання показників бюджету і 

малопридатна з позицій її науково-аналітичного опрацювання за внутрішніми 

співвідношеннями між елементами податку. Враховуючи це, ми розробили 

структурну модель сучасної податкової системи ринкового типу (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5 Класифікація податків за внутрішньою будовою  

(згідно з чинним українським законодавством) 
Джерело: систематизовано автором за [115]. 
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Важливими перевагами систем ОЕСР і МВФ, порівняно з системами 

СНР і ЄСЕІР, є малочисельність і незначна кількісна наповнюваність груп 

“Інші податки” та відповідно “Інші податки і збори”, що, своєю чергою, 

забезпечує узгодження з якісними параметрами податкової структури різних 

країн. Водночас недоліком класифікаційної моделі ОЕСР є недостатнє 

інформаційне забезпечення, яке до того ж оприлюднюється із значним 

запізненням – тематичні добірки з питань оподаткування публікуються один 

раз на п’ять років. Однак високий ступінь порівняльності статистичних 

показників не лише окремих країн, а й у часі (уточнені за методикою ОЕСР 

показники дають можливість здійснювати коригувальні порівняння навіть при 

провадженні в окремих країнах податкових реформ) перетворює методику 

ОЕСР в ефективний інструмент визначення довгострокових тенденцій в 

оподаткуванні.  

Проаналізувавши та порівнявши класифікацію податків ОЕСР з 

бюджетною класифікацією податків за чинним українським законодавством 

слід відзначити їх загальну порівняльність, що зумовлено єдиним підходом до 

структуризації типових податкових форм одержавлення ВВП і національного 

доходу. Водночас, існують певні технічні відмінності – невідповідність систем 

кодування, розміщення та порядку нумерації окремих підрозділів 

класифікаційних систем. Крім того, цільові платежі до фондів пенсійного й 

соціального страхування в Україні акумулюються на окремих позабюджетних 

рахунках (зокрема, згідно з Податковим кодексом України, зазначені внески 

не є складовою податкової системи, хоча повноваження щодо їх 

адміністрування покладені на Міністерство доходів і зборів України, до 

складу якого увійшла Податкова служба України [124]), тобто вони не 

включені до складу бюджетних податкових надходжень.  
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1.3. Системні основи формування податкового регулювання 

 

За умов макроекономічної стабілізації держава застосовує арсенал 

методів та інструментів формування й мобілізації державних доходів, які 

охоплюють різноманітні форми розподілу та перерозподілу ВВП. Чинним 

бюджетно-податковим законодавством України передбачено п’ять основних 

методів наповнення державної скарбниці: від продуктивної діяльності 

(державні послуги та підприємницька діяльність державного сектора 

національної економіки); від майна, майнових прав, а також внаслідок 

використання державних ресурсів та угідь; податкові надходження до 

бюджетів різних рівнів управління; позичені державою кошти через систему 

державного кредиту; емісійний дохід держави. Залежно від механізмів 

мобілізації цих доходів можна виокремити такі джерела їх формування: ВВП, 

зовнішні надходження, національне багатство (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Методи, види і джерела формування державних доходів 
Методи формування Види державних доходів Джерела формування 

1. Продуктивна діяльність: 
1.1. підприємницька 
діяльність 

частина прибутку державних 
підприємств 

ВВП 

1.2. державні послуги 
компенсаційні доходи (відраху-
вання на геологорозвідувальні, 
дорожні роботи тощо)  

ВВП 

2. Державне майно та ресурси: 

2.1. від майна та майнових 
прав 

разові (приватизація) національне багатство 
постійні (орендна плата, доходи 
від корпоративних прав)  

ВВП 

2.2. від ресурсів та угідь 
платежі за ресурси національне багатство 
концесії ВВП 

3. Податковий податки ВВП, зовнішні джерела 

4. Позичковий 
зовнішні позики зовнішні джерела 
внутрішні позики ВВП, зовнішні джерела 

5. Емісійний*  емісійний дохід – 
 

* Надходження слід відносити до джерел фінансування дефіциту бюджету. 
Джерело: складено автором. 
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Податкова форма одержавлення ВВП нині домінує над іншими 

методами фінансового перерозподілу. Особливої актуальності набуває 

проблема розбудо-ви економічно ефективної, фіскально достатньої та 

соціально справедливої податкової системи, яка ґрунтується на комплексному 

поєднанні гнучких, взаємозумовлених елементів.  

Досліджуючи окреслену проблематику, В. Опарін доходить такого 

висновку: “Формування податкової системи у кожній країні – надзвичайно 

складний процес. Немає і не може бути однакової податкової системи для всіх 

часів і народів. Навряд чи можливі досягнення коли-небудь ідеального її 

варіанта, яким будуть задоволені всі члени суспільства” [44, с. 211].  

В. Андрущенко виокремлює наукову, національну, оптимальну 

податкові системи. За його словами, наукова податкова система 

характеризується як “опис (дискурс) гіпотетичної сукупності податків у світлі 

певних теоретичних положень, а також класифікація всіх відомих податків 

безвідносно до їх походження за потребами абстрактної держави, держави 

взагалі” [3, с. 15]. Водночас національна податкова система – це “реально 

сформована на певний момент сукупність податків і форм оподаткування 

конкретної держави, за допомогою яких остання збирає необхідні для свого 

функціонування кошти в залежності від сумарної платоспроможності 

платників, що знаходяться під її юрисдикцією” [3, с. 16]. Оптимальна 

податкова система – це “своєрідний компроміс між наукою та реаліями як 

прийнятне для суспільства поєднання теоретичних ідеалів і наукових 

принципів оподаткування з реальними умовами під впливом інтересів 

домінуючих економічних сил і соціальних груп” [4, с. 38].  

Коментуючи ці теоретичні положення, В. Опарін формулює 

узагальнення:  

1) недоцільно виокремлювати “наукову” податкову систему, оскільки 

йдеться про наукове поняття “податкова система”;  

2) доцільно вести мову про наукові засади розбудови податкової 
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системи, які мають становити основу податкової політики будь-якої держави 

[102, с. 211].  

Як свідчить аналіз фіскальної практики, жодна з типологізованих 

податкових моделей, структуризованих за національною, науковою ознаками 

або ж за критерієм оптимальності носіїв фіску, сьогодні в чистому вигляді не 

існує. Сучасна податкова система є прагматичною комбінацією різноманітних 

форм і методів оподаткування, покликаних гармонійно відображати всю 

сукупність суспільних відносин, функцій і пріоритетів державного розвитку, 

що має орієнтуватися на передовий науковий досвід, максимально 

наближаючись до ідеалів оптимального оподаткування [103].  

Наукові основи побудови податкової системи за умов трансформації 

середовища передбачають врахування принципів відображених на рис (рис. 

1.6) [173,178,181]. 

 
  

 
Рис. 1.6 Наукові основи побудови податкової системи 

Джерело: складено автором. 

Усі податки мають бути взаємопов’язані, органічно доповнювати 
один одного, не вступати в суперечність із системою загалом та 
окремими її елементами. Системний підхід передбачає реалізацію 
двох функцій податків – фіскальної і регулятивної 

З позицій організації фінансової діяльності держави вихідною 
умовою побудови податкової системи є обсяг бюджетних видатків. 
Пріоритетним принципом фінансової політики є збалансування 
обсягу державних видатків з обсягом державних доходів  

Правову основу системи доходів бюджету становлять відносини 
власності. Їх необхідно враховувати при формуванні доходів 
суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності та 
встановленні відповідних їм об’єктів оподаткування. Вихідними 
принципами побудови податкової системи є: 
 формування доходів бюджету в процесі перерозподілу 

створеного в суспільстві ВВП; 
 встановлення рівноцінних обов’язків перед бюджетом і прав 

всіх платників податків; 
 свідоме і цілеспрямоване застосування податків як фінансових 

інструментів регулювання соціально-економічних пропорцій у 
суспільстві 
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Як уже зазначалося, податкова система – це сукупність податків, зборів, 

інших обов’язкових платежів, що утримуються на території країни з 

юридичних і фізичних осіб, виступають основними фіскальними, 

бюджетоформуючими чинниками та ефективними важелями фінансової 

політики держави. Отже, принцип системності податкової системи полягає в 

органічній єдності та взаємодоповнюваності її складових, комплексній 

реалізації фіскальної й регулятивної природи податків. З позицій фіску 

податкові платежі повинні забезпечувати гарантований і стабільний рівень 

бюджетних надходжень, необхідний для фінансового забезпечення державних 

функцій і завдань; регулятивний потенціал податкової системи полягає у її 

впливі на соціально-економічні процеси. Фіскальна функція реалізується 

практично через усі податки, тоді як регулятивна за певних обставин може 

бути обмежена.  

Характеризуючи бюджетоформуючу сутність податків, В. Опарін 

констатує: “Держава повинна сформувати таку податкову систему, яка 

забезпечуватиме як достатність, так і надійність надходження доходів до 

бюджету та фондів цільового призначення. Відповідно, з позицій практичної 

фінансової діяльності держави податкові надходження мають бути постійними 

і стабільними й рівномірно розподілятися між регіонами. Постійність означає, 

що податки повинні надходити до бюджету не у формі разових платежів з 

невизначеними термінами, а рівномірно протягом бюджетного року в чітко 

встановлені строки. Оскільки призначення податків полягає у забезпеченні 

реалізації функцій держави, то терміни їх сплати мають бути узгоджені з 

термінами фінансування видатків бюджету. Стабільність надходжень 

визначається високим рівнем гарантій того, що передбачені законом про 

бюджет на поточний рік доходи будуть отримані у повному обсязі. Безглуздо 

встановлювати такі податки, які необхідних гарантій не дають, бо в такому 

разі невизначеною стає вся фінансова діяльність держави. Рівномірність 

розподілу податків за територією необхідна для забезпечення достатніми 

доходами всіх ланок бюджетної системи. Без цього постає потреба в значному 
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перерозподілі коштів між бюджетами, що зменшує ступінь автономності 

кожного бюджету, ступінь регіонального самоврядування і самофінансування” 

[102, с. 213]. 

Інтеграція України в світовий економічний простір на засадах 

партнерства потребує реформування вітчизняної економічної системи, для 

якої ефективність функціонування податкової системи має важливе значення. 

Податки відіграють значну роль у розвитку ринкової економіки, яка регулю-

ється переважно бюджетно-податковими методами. Вітчизняна фінансова 

система перебуває в стані нестабільності, який спричинений світовою 

економічною кризою, галузевою диспропорцією виробництва, що доводить 

логічність кейнсіанських тверджень про необхідність державного 

регулювання економіки, а саме податкового регулювання. Ці чинники 

зумовлюють необхідність формування науково обґрунтованої та раціональної 

податкової системи з використанням набутого досвіду та найбільш ефективної 

моделі оподаткування у власній практиці. Аналіз формування податкової 

системи України в історичній ретроспективі дає нам змогу об’єктивно оцінити 

логіку її еволюції, а також з’ясувати, які форми є необхідними, зумовленими 

економічними чинниками, а які – випадкові, позбавляють цю систему 

ефективності. 

В Україні податкове реформування розпочалася ще з початку 90-х років 

ХХ ст. Його можна поділити на декілька етапів “зміцнення, оновлення правил 

оподаткування”: 1-й етап (1991-1995) − етап становлення і формування 

національної податкової системи; 2-й етап (1996-2003) − приведення складу 

податкової системи у відповідність до умов ринкових відносин; 3-й етап 

(2004-2009) − етап розвитку податкової системи України; 4-й етап (2010-

сьогодення) − етап поглибленого реформування податкової системи України. 

На кожному з етапів була прийнята низка нормативно-правових актів (законів, 

стратегій, концепцій), що визначали як базові правила оподаткування, так і 

стратегічне та середньострокове бачення розвитку вітчизняної податкової 

систем (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7 Інституційно-правове забезпечення реформування  
податкової системи України 

Джерело: складено автором. 

1-й етап 
(1991–1995) 
етап станов-

лення і 
формування 
національної 

податкової 
системи 

 концепція запропонована Верховною Радою – оподаткування 
обсягів реалізації, по яких за звітний період надійшла оплата за 
рахунок продавця, за системою диференційованих ставок, залежно 
від сфери і виду діяльності;  

 концепція розроблена Головною державною податковою 
інспекцією, Міністерством фінансів та Міністерством економіки – 
передбачала оподаткування податком на прибуток за єдиною 
ставкою на рівні 30–35% з пільгами для інвестиційної діяльності; 
зменшення ставки по податку на додану вартість до 20%; чітке 
розмежування податків на загальнодержавні і місцеві; перехід в 
оподаткуванні фізичних осіб до сукупного річного доходу як 
об’єкта оподаткування;  

 концепція запропонована Українським союзом промисловців і 
підприємств – антологічна до концепції, розробленої Головною 
державною податковою інспекцією, Міністерством фінансів і Міні-
стерством економіки, але акцент поставлений на значні пріоритети 
для виробників продукції та товарів 

2-й етап 
(1996–2003) 
приведення 

складу 
податкової 
системи у 

відповідності 
до умов 

ринкових 
відносин 

 Постанова Верховної Ради України «Про основні положення 
податкової політики і податкову реформу в Україні» від 13 грудня 
1995 р. №466/95-ВР; 

 Указ Президента України «Про заходи щодо реформування подат-
кової політки» № 621/96 від 31 липня 1996 р.;  

 Постанова Верховної Ради України «Про основні положення 
податкової політики в Україні» №561/96 від 4 грудня 1996 р.;  

 Наказ Державної податкової адміністрації України від 07.04.2003 р. 
№160 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку державної 
податкової служби України на період до 2013 року»  

3-й етап 
(2004–2009) 

етап 
розвитку 

податкової 
системи 
України 

 Концепція реформування податкової системи, схвалена розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. №56-р; 

 Стратегія реформування податкової системи, схвалена розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. №1612-р;  

 Проект «Модернізація державної податкової служби України – 1» 
(що фінансувався за кошти позики Світового банку відповідно до 
Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком рекон-
струкції та розвитку, ратифікованої Законом України 30 листопада 
2003 р. №1317-ІV)  

4-й етап 
(2010-сього-
дення) етап 

поглибленого 
реформуван-
ня податко-
вої системи 

 Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне 
суспіль-ство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава» від 2 червня 2010 р.;  

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 
2013–2018 роки» від 23.10.2013 р. №869-р 
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Отже, закономірно, що з проголошенням Україною незалежності в 

1991 р. почалася розбудова вітчизняної системи оподаткування, особливістю 

якої була відсутність будь-якого досвіду справляння основних податків як 

інструментів регулювання соціально-економічного розвитку країни. 

Формування податкової системи збігається у часі зі становленням 

державності, що стало обмежувальним фактором, адже застосування 

“запозичених” форм оподаткування, які  працюють лише в умовах сильної 

правової держави, можуть гальмувати становлення економіки. 

Перший етап пов’язаний з формуванням власної системи оподаткування. 

У 1991 р. набув чинності Закон Української РСР “Про систему 

оподаткування”, в якому закріплено принципи оподаткування, права та 

обов’язки платників податків, а також перелік загальнореспубліканських 

зборів та обов’язкових платежів [142]: 

1) податок на прибуток; 

2) податок на прибуток іноземних юридичних осіб від діяльності в 

Українській РСР; 

3) податок з обороту; 

4) акцизний збір; 

5) податок на додану вартість; 

6) податок на експорт та імпорт; 

7) податок на доходи; 

8) податок на фонд оплати праці колгоспників; 

9) прибутковий податок з громадян; 

10) плата за природні ресурси; 

11) плата за землю; 

12) лісовий дохід; 

13) екологічний податок; 

14) державне мито; 

15) податок з власників транспортних засобів; 

16) мито. 
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Закон послужив точкою відліку у побудові власної системи 

оподаткування, не обтяженої надмірним податковим навантаженням, 

результатом чого стало значне збільшення кількості підприємств, зменшення 

безробіття, а також нагромадження капіталу. 

З кінця 1992 р. в Україні почалася ліквідація ліберальної податкової 

системи шляхом створення законодавчих актів, основною метою яких було 

збільшення податкових надходжень до бюджету. 

Для реалізації цієї концепції ставка податку на прибуток підприємств 

була встановлена на рівні 30%, а пільги передбачалися лише для науково-

інвестиційної діяльності [142]. Податок на додану вартість обчислювався як 

податок з обороту, що спровокувало стрибок інфляції, адже ставка податку 

була встановлена на рівні 28%, відповідно, ціни різко підвищилися. Уже в 1993 

р. ставку знижено до 20% [143], проте згодом знову підвищено до 28% [127]. 

Постала потреба в збільшенні грошової маси для обслуговування обігу товару. 

Якісне оновлення податкової системи України припало на 1994-1999 

роки. У цей період, усвідомивши, що національна економіка перебуває у 

глибокій кризі, керівництво країни починає вносити корективи в податкову 

систему: формуються стійкі, відпрацьовані податкові механізми, запроваджу-

ються нові податки. До 1994 р. сформувалася система місцевих податків і 

зборів, затверджена Декретом Кабінету Міністрів “Про місцеві податки і 

збори” від 20.05.1993 р. [141]. 

У 1994 р. ухвалено редакцію Закону України “Про систему 

оподаткування”, яка юридично закріпила зміни 1992-1993 рр., а саме [153]: 

1) скасовано: податок на прибуток іноземних юридичних осіб від 

діяльності в Українській РСР; податок з обороту; податок на доходи; податок 

на фонд оплати праці колгоспників; податок на експорт та імпорт; плата за 

природні ресурси; 

2) запроваджено: податок на доходи підприємств та організацій; 

податок на майно підприємств; податок на нерухоме майно громадян; податок 

на промисел; плату з відшкодування витрат на геологорозвідувальні роботи; 
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відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних 

доріг; внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; внески до 

Фонду сприяння зайнятості населення; плату за спеціальне використання 

природних ресурсів; плату за забруднення навколишнього природного 

середовища; внески до Фонду соціального страхування України; внески до 

Пенсійного фонду України. 

“Новий” закон відповідав тогочасним уявленням про систему 

оподаткування в країні з ринковою економікою, але мав деякі недоліки. 

Наприклад, податок на доходи підприємств та організацій слугував законною 

“лазівкою” для підприємців. Державні підприємства, користуючись своїм 

правом самостійного установлення рівня заробітної плати, отримали 

можливість збільшувати її розмір, тим самим зменшуючи розмір прибутку як 

об’єкта оподаткування. 

У наступній редакції Закону України “Про систему оподаткування” 1997 

р. було враховано досвід застосування податкової системи і внесено необхідні 

корективи. Зокрема, до переліку загальнодержавних податків і зборів додано 

податок на прибуток підприємств (заміна податку на доходи), рентні платежі; 

податок на промисел; збір до Державного інноваційного фонду; плату за 

торговий патент на деякі види підприємницької діяльності [153]. 

Отже, на другому етапі розвитку податкової системи України здійснено 

заходи з оптимізації оподаткування та зменшення податкового навантаження 

на підприємства. Постійні зміни у переліку основних податків свідчать про 

активний пошук їх ефективного співвідношення, але натомість застосування 

різних податків з відносно невисокими ставками дає державі досить мало, 

переобтяжує населення і гальмує розвиток національного господарства. В 

основу концепції реформування було покладено курс на зменшення ставки по-

датку на додану вартість (ПДВ) з 28 до 20%, а в 1997 р. щодо окремих товарів 

запроваджена нульова ставка; податок на прибуток встановлено на рівні 30%. 

У цей період спостерігаються зміни в структурі податкових органів. 
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Державна податкова адміністрація була виведена зі складу міністерства 

фінансів і виокремлена в самостійний орган виконавчої влади (1996) [157]. 

Податкова система України демонструвала виражену тенденцію до 

розширення переліку податків і зборів. Це явище є неминучим зі зниженням 

ставок найбільш ефективних у фіскальному відношенні податків, велика 

кількість яких ускладнює податкову систему. Тому першорядним завданням 

було підвищення економічної ефективності основних бюджетоутворюючих 

податків. 

На третьому етапі становлення відбувається вдосконалення податкової 

системи України на основі набутого досвіду реформування податків шляхом 

зменшення податкового навантаження на підприємства і запровадження 

стабільних форм оподаткування для фізичних осіб. Зменшення ставок 

податків на прибуток підприємств до 25%, на доходи фізичних осіб – до 13%, 

а потім – до 15% мало на меті підвищення зацікавленості населення в 

добровільній сплаті податків, і, як наслідок, наповнення державного бюджету. 

На цьому етапі держава намагається забезпечити вихід із тіні більшості 

підприємств, адже, за оцінками вітчизняних учених, близько 40% перебувало 

у “затінку” економіки [182]. Така ситуація негативно впливає на всі соціально-

економічні процеси, ускладнюючи процеси економічного аналізу, ухвалення 

управлінських і законодавчих рішень, адже нелегальна економіка здебільшого 

не враховується, а це призводить до спотворення дійсності та помилок у 

розрахунках макроекономічних показників і, як наслідок, до стратегічних 

прорахунків при ухваленні відповідних рішень. Періодичні зміни основних 

податків, податкових ставок і надмірна кількість пільг призвели до 

необґрунтованої нерівності умов господарювання, що спровокувало 

розширення неофіційного сектора. 

Переломним моментом у формуванні системи оподаткування стало 

прийняття Податкового кодексу України, який ознаменував початок нового 

етапу реформування вітчизняної податкової системи. Кодекс прийнято, 

підписано президентом і офіційно оприлюднено. Але все це – лише скромний 
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початок великого періоду. Документ набув чинності 1 січня 2011 р. 

Податковий кодекс України як спеціальний закон регулює відносини, 

що виникають у сфері стягнення податків і зборів; визначає вичерпний перелік 

податків і зборів, що стягуються в Україні та порядок їх адміністрування; 

платників податків і зборів, їх права та обов’язки; компетенцію органів 

контролю, повноваження та обов’язки їх посадових осіб при здійсненні 

податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового 

законодавства. 

Долаючи шлях від початкового проекту до остаточного варіанта, цей 

важливий державний документ зазнав суттєвих змін (табл. 1.5).  

Таблиця 1.5 

Еволюція проекту Податкового Кодексу 
Етап Еволюційний етап розвитку проекту ПК Умови розробки 

Розробка 
Податково-го 
Кодексу (березень – 
травень 2010 р.) 

Перший проект нової редакції Податко-
вого кодексу. 
Податкового кодексу на основі напрацю-
вань 2007 р. 

Посткризовий період вису-
вав вимогу негайного впо-
рядкування податкової сфе-
ри 

Розгляд проекту ПК 
на КМУ та у ВР 
Укра-їни (травень – 
липень 2010 р.) 

Перше системне бачення Податкового 
кодексу. 
Удосконалення проекту ПК за рахунок 
врахування зауважень КМУ і комітетів 
ВР України. 
Прийняття ПК у першому читанні 

Становлення влади.  
Перші кроки влади у нап-
рямі ініціювання реформ  

Всенародне 
обговоре-ння 
проекту ПК (сер-
пень 2010 р.)  

Народне бачення Податкового кодексу. 
Збагачення проекту ПК інноваціями, ура-
хування пропозицій громадськості  

Готовність влади до актив-
ної співпраці з громадсь-
кістю  

Розгляд проекту ПК 
у другому читанні  
(вересень – жовтень 
2010 р.)  

Синтезований зрілий, інноваційний ПК як 
фундамент сталого соціально-економічно-
го розвитку. 
Прийняття ПК в цілому. 
 

Зрілість влади.  
Готовність до виважених 
рішень.  
 

Листопад – грудень 
2010 р. 

Прийняття Податкового кодексу Перехід до виваженої 
системної роботи з 
імплементації ПК 

2014-2016рр. Зміни до податкового законодавства Глибока реформаторська 
позиція 

Джерело: складено автором. 
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Насамперед істотно змінився перелік податків, а саме: виключено 

комунальний податок, податок на рекламу, ринковий збір, збір за право 

використання місцевої символіки, збір за надання дозволу на розміщення 

об’єктів торгівлі. Податок з власників транспортних засобів у Податковому 

кодексі замінено збором за першу реєстрацію транспортного засобу, що 

змінює суть і порядок сплати відповідного податку [227]. Запроваджується 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, основною ідеєю 

якого є перенесення податкового навантаження на більш платоспроможну 

категорію населення. Виникають сумніви щодо справедливості такого 

податку, адже базою оподаткування є площа, а не вартість нерухомості; такий 

підхід може негативно вплинути на соціально незахищені верстви населення. 

Необхідною умовою використання цього податку є запровадження дієвого 

механізму оцінки житла. З початку 2015 р. введено оподаткування доходів, 

отриманих від розміщення коштів на депозитних банківських рахунках. 

Зокрема, відповідно до внесених до п.п. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 ПКУ змін, 

ставка податку становить 20% – для пасивних доходів (у Податковому кодексі 

України термін “пасивні доходи” вживається на позначення, зокрема, таких 

доходів – проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський 

рахунок; проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках; інші проценти (у 

тому числі дисконтні доходи); процентний або дисконтний дохід за іменним 

ощадним (депозитним) сертифікатом), у тому числі нарахованих у вигляді 

дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються 

інститутами спільного інвестування [120,121]. 

Одним із напрямів податкової реформи стало зменшення ставки податку 

на прибуток у 2011 р. – з 25 до 18% у 2014 р. (зниження відсотка відбувається 

поетапно, через те, що це один з основних бюджетоутворюючих податків і 

разове зменшення ставки податку з 25 до 18% призведе до розбалансованості 

бюджету). У 2015 р. ставка податку на прибуток залишиться на рівні 18%. 

Проте, відповідно до нових змін, скасовано ставку 5% для суб’єктів ІТ-

індустрії. До 2016 р. ще залишатиметься чинною ставка 0% для тих, хто 
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перебуває на так званих “податкових канікулах”. Ставка податку на додану 

вартість, починаючи з 2015 р., знизилась з 20 до 17%. 

Зміни до податкового законодавства продовжували вноситися і 

протягом 2014 р. Так, 28 грудня 2014 р. Верховна Рада України ухвалила 

низку законів, які суттєво змінили систему оподаткування в Україні: Закон 

України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи” №71-VIII від 28 

грудня 2014 р.; Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням” №72-VIII від 28 грудня 2014 р.; Закон України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації 

фонду оплати праці” №77-VIII від 28 грудня 2014 р. На підставі цих законів 

були внесені такі зміни (Додаток Б) [106]: 

Як свідчить аналіз становлення та розвитку податкової системи в 

Україні, цей процес був досить складним і суперечливим. Незважаючи на це, 

основним напрямом процесів формування податкової системи було 

встановлення рівня оподаткування, характерного для ринкової економіки. 

Окреслилася тенденція до збільшення кількості податків і зборів, які входили 

до складу системи оподаткування. Це відбувалося насамперед через зниження 

податкових ставок найбільш ефективних у фіскальному відношенні податків. 

Водночас ця система має істотні недоліки, які зумовили значне 

податкове навантаження на суб’єкти господарювання, що, своєю чергою, 

призвело до невиправданого зменшення обігових коштів підприємств, великих 

втрат бюджетних ресурсів через надмірні податкові пільги. У податкове 

законодавство часто вносяться зміни, що робить його нестабільним і не дає 

можливості підприємцям оцінювати перспективи своєї господарської 

діяльності. 

Отже, під час розробки Податкового кодексу був урахований досвід 

минулого, а тому значну частину податків і зборів, що раніше становили 
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основу доходної частини місцевих бюджетів, було скасовано як неефективні. 

Реформування податкової системи не завершено, адже з метою 

підвищення ефективності її функціонування систему оподаткування необхідно 

адаптувати до європейських стандартів, зокрема, доцільно запровадити 

диференційоване оподаткування ПДВ на окремі групи товарів, що рівнозначно 

наданню податкових пільг певним галузям; звільнити від оподаткування 

прибутку (повністю або частково) ту частину прибутку, яка буде спрямована 

на інноваційну діяльність; створити умови, сприятливі для малого бізнесу, 

який у країнах ЄС становить основу соціально-економічного розвитку. 

До найважливіших змін у податковому законодавстві реформаторського 

типу належать: 

– зменшення ставки єдиного соціального внеску, що сплачують 

роботодавці, від 41% до, в середньому, 22%; 

– скасування єдиного соціального внеску, що сплачували працівники 

(раніше 3,6%); 

– запровадження рівної ставки податку на доходи фізичних осіб, що 

дорівнює 18% (проти 15%/20% раніше); 

– скасування особливого режиму ПДВ для агропідприємств та одночасне 

поновлення відшкодування ПДВ з експорту зерна із перехідним періодом у 

2016 році; 

– зниження податків на газовидобування; 

– скасування спеціального імпортного збору в розмірі 5-10%; 

– підвищення акцизів на пальне, тютюн та алкоголь до 13%, 40% і 50-

100% відповідно; 

– запровадження трохи жорсткіших критеріїв застосування спрощеної 

системи оподаткування та невелике підвищення відповідних податкових 

ставок [121,127]. 
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1.4. Методологія формування макроекономічної стабілізації на 

основі податкового регулювання  

 

 

Теорії оподаткування отримали розвиток у межах маржиналістського 

постулату про здатність ринкової економічної системи до саморегулювання і 

досягнення внаслідок цього рівноваги господарського механізму. Водночас 

світова економічна криза 1929-1933 рр. заперечила будь-які сподівання на 

дієвість теорії “автоматичного саморегулятора” і поставила перед фінансовою 

наукою завдання пошуку шляхів фінансової стабілізації, пом’якшення 

суперечностей ринкової економіки. Саме в цей період зароджується наукова 

течія, представники якої стверджували, що підвищити ефективність 

виробництва можна лише за допомогою державного втручання в економіку. Її 

засновником був Дж. Кейнс.  

У своїй праці “Загальна теорія зайнятості, процента і грошей” Дж. Кейнс 

писав, що держава може сприяти досягненню рівноваги між 

платоспроможним попитом і обсягом виробництва за допомогою державних 

видатків, регулювання позичкового процента й податків. Дж. Кейнс і його 

послідовники А. Хансен, Р. Харрод, А. Лернер, У. Шульц та інші 

характеризували податки як “вбудовані механізми гнучкості, які слугують 

запобіжним механізмом попередження економічних криз, амортизатором 

кризових явищ”, інструментом рівноцінного розподілу податкового 

навантаження залежно від розмірів отриманих доходів [48, с. 156].  

Основні теоретичні розробки та практичні рекомендації кейнсіанської 

школи в сфері оподаткування є такими [48, с. 155-157]:  

1. Система оподаткування має бути прогресивною, адже сама прогресія 

в оподаткуванні покликана вилучати з господарського циклу зайві 

заощадження, які за умови неповної зайнятості населення гальмують 

економічне зростання. 

2. Отримані від підвищеного оподаткування заощаджень податкові 
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надходження слугують основним джерелом фінансування державних видатків 

та інвестицій.  

3. Рух податків є невід’ємною складовою макроекономічного циклу, а, 

отже, сума податкових зобов’язань залежить не лише від зміни податкових 

ставок, а й від коливань доходів. Насамперед це стосується прогресивних 

прибуткових податків, діапазон змін яких перевищує аналогічні тенденційні 

співвідношення у розмірі податкової бази.  

4. Податки як бюджетоформуючі чинники, мають бути високими. 

Зменшення податкових платежів і зумовлено цим скорочення бюджетних 

асигнувань може дестабілізувати економічну рівновагу.  

5. Істотний рівень фіскального навантаження, зумовлений соціально-

економічною політикою державного уряду, не повинен суперечити 

приватнопідприємницькій ініціативі, бути оптимальним, не порушувати 

економічної збалансованості.  

У посткейнсіанський період найбільшого розвитку набуває 

інституціоналізм та один із напрямів неокласицизму – неоконсерватизм. При 

цьому, якщо перший не вступав у суперечність із кейнсіанством, а лише 

певною мірою його впорядковував, то другий ґрунтувався на зміні методів 

державної фінансової політики. 

Один із представникsd інституціоналізму П. Самуельсон запровадив два 

основних принципи оподаткування [168, с. 165-166]:  

1. Принцип вигоди: “Ті, хто за суттю є рівними, повинні оподатковува-

тися однаковими податками”.  

2. Принцип жертвування, або перерозподілу: “Якщо однакові люди 

повинні оподатковуватися однаковими податками, то це передбачає, що 

нерівні люди повинні оподатковуватися нерівними податками”.  

Неокласична теорія протиставляє кейнсіанській доктрині “ефективного 

попиту” свою концепцію “пропозиції ресурсів”, яка передбачає обмеження 

обсягів державного фінансування шляхом скорочення видаткових бюджетних 

повноважень і зниження загального рівня податкового навантаження.  
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Неоконсерватори виступили за обмеження державного втручання лише 

сферою грошового обігу: автоматичний щорічний приріст грошової маси має 

враховувати, на думку М. Фрідмана, два головних чинники:  

1) приріст національного продукту; 

2) довгострокове скорочення швидкості обігу грошової маси.  

Крім того, сучасний неокласицизм відстоює розробку довгострокових 

програм державного регулювання економіки, які дали б змогу “провадити 

стабільну фінансову політику, вважаючи, що стала політика, відсутність 

різних реакцій на кожне циклічне зрушення, мабуть, найкращий спосіб не 

лише пом’якшення самих коливань у довгостроковій перспективі, й 

обмеження ролі держави і забезпечення вільної ринкової системи” [179, с. 22].  

Виступаючи за зниження податків, неоконсерватори наголошували на 

необхідності зменшення податку на прибуток, оскільки високий рівень 

корпоративного прибуткового оподаткування негативно впливає на 

економічне зростання, підриваючи стимули до зростання заощаджень та 

інвестицій. Англійський економіст А. Селдон, критикуючи британську 

податкову структуру другої половини ХХ ст., дійшов висновку, що податки 

які сплачують підприємці, ведуть до зростання витрат виробництва, інфляції, 

зниження продуктивності праці. Як наслідок приватну активність та ініціативу 

необхідно звільнити від державного податкового тягаря [271, с. 211]. 

Популярності неоконсервативній фіскальній теорії додало вчення 

американського економіста А. Лаффера, який дослідив безпосередню 

залежність між рівнем податкових ставок (взявши за основу прогресивну 

шкалу оподаткування), доходами бюджету і податковою базою (рис. 1.8). 

На думку А. Лаффера, підвищення податкових ставок до певного рівня Т 

сприяє зростанню бюджетних доходів (параболічна крива а). У точці Т1 

бюджетні надходження досягають максимальної величини і при цьому 

стабільно високою залишається база оподаткування (точка Т2 гіперболічної 

кривої b), яка відображає частину національного продукту, що підлягає 

оподаткуванню. Зростання податкових ставок уздовж осі абсцис понад 
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величину Т не лише призводить до скорочення обсягів бюджету, а й пригнічує 

підприємницьку ініціативу, обмежує обсяги нагромаджень та інвестицій, 

звужує податкову базу, оскільки зменшуються обсяги виробництва. На 

підставі цього А. Лаффер дійшов висновку, що шкала податкових ставок 

повинна бути розроблена таким чином, щоб не підривати ділову активність, 

тобто податкову базу. Крім того, зниження податкових ставок може сприяти 

ліквідації бюджетного дефіциту, зменшенню державного боргу [179, с. 24].  

 
 

 

Рис. 1.8 Вихідний графік Лаффера [178, с. 24] 

 

На межі ХХ-ХХІ ст. “велике протистояння” між двома домінуючими 

теоріями державного регулювання – кейнсіанством і неоконсерватизмом – 

завершилося їх взаємопроникненням і взаємодоповненням. Підтвердженням 

цього є постановка питання про необхідність тісного поєднання бюджетної, 

податкової, кредитно-монетарної політики. Фінансова думка сьогодні 

зосереджується на аналізі впливу фінансово-кредитних важелів на рух усіх 

складових ВВП і його новоствореної вартості – національного доходу як на 

макро-, так і на мікроекономічному рівнях. Найбільшого розвитку інтегрована 

на основі неокейнсіанських і неоконсервативних рецептів державного 
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втручан-ня податкова система набула в економічних системах добробуту, де 

поряд з високим рівнем бюджетних видатків на соціальні програми 

забезпечується дотримання оптимального рівня оподаткування, що не створює 

істотних перешкод на шляху розвитку підприємництва та нарощування 

обсягів його діяльності, свідченням чого є зростання макропоказників 

економічного й соціального розвитку.  

Зробивши свій вибір на користь соціально орієнтованого курсу 

державотворення і підтвердивши його у Конституції, Україна долучилась до 

країн, які обрали оптимально збалансоване ринкове оподаткування, що 

ґрунтується на принципах соціалізації бюджетно-податкової політики. 

Зростання ролі держави в процесі розподілу і перерозподілу валового 

внутрішнього продукту, насамперед через бюджетну систему, має 

об’єктивний характер. Тут діють закони суспільного розвитку, суть яких 

полягає в тому, що розвиток суспільства об’єктивно потребує все більшого 

залучення фінансових ресурсів як для задоволення суспільних потреб, так і 

для вдосконалення власне відтворювального процесу, тобто ефективності 

економіки. Досвід розвитку економіки в більшості країн світу доводить, що 

видатки держави через її бюджетну систему зростають швидше, ніж обсяги 

виробництва і валового внутрішнього продукту [12, 14, 23].  

Відомі дослідники податкової теорії економіки добробуту А. Пігу,  

Е. Хансен, Т. Мюрдаль, Л. Ерхард, К. Віксель, Е. Ліндаль, П. Самуельсон,  

В. Парето розглядають податки як інструменти поліпшення добробуту членів 

суспільства. З позицій фіскального прагматизму така роль носіїв 

одержавлення результатів суспільного виробництва є дещо переоціненою. Про 

це ж свідчать альтернативні теорії державного податкового регулювання [18, 

с. 23]:  

1. Теорія Левіафан, згідно з якою для держави не існує жодних 

обмежень щодо запровадження та справляння податків, тоді як для платників 

встановлюються певні обмеження, насамперед стосовно звільнення від 

оподаткування. Ця теорія, хоч і є надто абстрактною, має право на існування 
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як наукова гіпотеза.  

2. Теорія демократичного оподаткування, детально опрацьована 

“шведською школою” вчених, стверджує, що демократичний вибір полягає в 

тому, що перелік податків та їх різновиди закріплюються конституційними 

нормами, а розмір податкового навантаження встановлюється платниками-

громадянами безпосередньо або шляхом проведення референдуму. За своїм 

фіскальним змістом “демократичне оподаткування” в умовах сьогодення є 

достатньо актуальним, водночас і надто складним, громіздким за формою 

запровадження та реалізації.  

3. Теорія еволюційного оподаткування. Основні положення цієї системи 

полягають у тому, що уряд при формуванні податкової системи не має жодних 

формальних обмежень. Проте платники податку мають змогу ухилитися від 

зростаючого податкового тягаря шляхом приховування доходів від 

оподаткування, переміщення діяльності в тіньовий сектор економіки або за 

кордон. Удосконалення взаємовідносин між урядом і платниками податків 

забезпечить справедливість і ефективність оподаткування. Більшість наукових 

досліджень, що присвячені питанням реформування податкових систем в 

умовах демократії, доходять висновку, що цього можна досягти, вдавшись до 

реформування податкового законодавства. Проте й цей шлях досить складний, 

оскільки він залежить від того, які політичні сили перебувають при владі і 

наскільки реформи відповідають їхнім економічним інтересам. Адже урядовці 

можуть не допустити небажаних змін навіть якщо і вдатися до реформування 

[19, 55, 62, 88, 89, 99].  

Суспільне призначення податків реалізується через функції, які вони 

виконують. Традиційно фіскальна теорія виокремлює фіскальну та 

розподільчу функції, які мають широкий спектр дії, сфера застосування якого 

визначається економічним базисом суспільства з притаманною йому системою 

розподільчих і перерозподільчих фінансових відносин. Сучасні дослідники по-

різному трактують не лише сутність функцій податків, а й практичні напрями 

їх реалізації (табл. 1.6). На наш погляд, це зумовлено “багатоукладністю” 
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податкової структури за умов невизначеності фінансових пріоритетів. 

Таблиця 1.6 

Функції податків 
Функція Автори наукових дефініцій 

1. Фіскальна, стимулювальна, регулювальна О. Василик [12, с. 8] 
2. Фіскальна, регулювальна В. Федосов [256, с. 14-15] 
3. Розподільча, контрольна В. Опарін [256, с. 14-15] 
4. Фіскальна, розподільчо-регулювальна (поділяється 

на соціальну та економічну)  
Ю. Іванов, А. Крисоватий,  
О. Десятнюк [40, с. 26] 

5. Фіскальна, розподільча, контрольна, стимулювальна О. Романенко [158, с. 114-115] 
Джерело: систематизовано автором. 

Наведений у таблиці перелік податкових функцій відображає 

дискусійність підходів до їх теоретичного обґрунтування виключно за 

формою, а не за змістом. Як складова фінансової системи податки мають усі її 

ознаки, насамперед розподільчий характер. З іншого боку, податкові платежі 

мають своє функціональне призначення – слугувати бюджетоформуючим 

чинником. Через фіскальний перерозподіл оподаткування впливає на різні 

сторони діяльності платників, що характеризує регулятивні можливості 

податкової форми одержавлення національного продукту. Не слід також 

відкидати і здатність податків сигналізувати про кількісні та якісні зміни в 

процесі розподілу ВВП, тобто слугувати інструментом фінансового контролю.  

У контексті викладеного актуальними є всі перелічені у табл. 1.5 функції 

податків. На наш погляд, визначальним критерієм встановлення 

функціональних характеристик категорії “податки” має стати формат її 

визначеності як самостійного економічного явища з чітким окресленням 

суспільного призначення, сфери застосування, організаційно-правових 

технологій адміністрування. З огляду на це в системі вихідних компонентів 

фінансового розподілу доцільно виокремити властиві лише податкам 

перерозподільчі ознаки: фіскальну природу та зумовлений нею механізм 

податкового регулювання розвитку національної економіки, фінансування 

соціальної сфери, забезпечення виконання низки інших загальнодержавних 

завдань і повноважень. При цьому, як зауважують корифеї вітчизняної 

фінансової науки, фіскальна функція має ґрунтуватися на засадах постійності, 
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стабільності, рівномірності розподілу податкового тягаря у територіальному 

розрізі (табл. 1.7) [118, с. 14-15]. 

Регулятивна функція податків, хоч і вважається похідною від фіскальної, у 

системі фінансових важелів держави відіграє провідну роль. Водночас суб’єктивна 

цілеспрямованість податкового втручання в соціально-економічні процеси не 

завжди сприяє досягненню бажаного результату чи очікуваного економічного 

ефекту. З огляду на це використання податків як фінансових інструментів має 

ґрунтуватися на оптимальному поєднанні критеріїв фіскальної достатності, 

економічної ефективності, соціальної справедливості. Перший полягає у 

формуванні адекватного бюджетній моделі суспільного розвитку податкового 

механізму, тобто рівень та обсяг фіскального втручання не повинні призводити до 

зменшення бюджетних надходжень. Другий ґрунтується на створенні умов, 

сприятливих для розвитку підприємництва, підвищення його ефективності як 

основної передумови нарощування економічного потенціалу країни. Третій 

зумовлений необхідністю реалізації соціальних гарантій населенню, насамперед 

малозабезпеченим його верствам шляхом диференціації податкового 

навантаження залежно від реальної платоспроможності платників – фізичних осіб.  
 

Таблиця 1.7 

Визначальні ознаки фіскальної функції податків [228] 

Ознака Фіскально-економічний зміст ознаки фіску 
1. Постійність Податки повинні надходити до бюджету не у формі разових 

платежів з невизначеними термінами, а рівномірно протягом 
бюджетного року в чітко встановлені строки. Оскільки 
призначення податків полягає в забезпеченні витрат держави, то 
терміни їх сплати мають бути узгоджені з термінами фінансування 
видатків бюджету  

2. Стабільність Визначається високим рівнем гарантій того, що передбачені 
Законом про бюджет на поточний рік доходи будуть отримані в 
повному обсязі. Немає жодних підстав встановлювати такі податки, 
які не дають необхідних гарантій, оскільки невизначеною стає вся 
фінансова діяльність держави  

3. Рівномірність 
розподілу податків 
за територіальною 
ознакою 

Необхідна для забезпечення достатніми доходами всіх ланок бюд-
жетної системи. Без цього постає потреба в значному перерозподілі 
коштів між бюджетами, що зменшує ступінь автономності кожного 
бюджету, ступінь регіонального самоврядування і 
самофінансування 

Джерело: систематизовано автором 
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Водночас, слугуючи засобами фіску та інструментами втручання в 

розподільчі та перерозподільчі фінансові процеси, податки сигналізують про 

кількісні та якісні співвідношення між складовими вартісної структури 

суспільного відтворення. Як наслідок це створює передумови для 

використання податків як інструментів контролю.  

Механізм нарахування та сплати кожного податку ґрунтується на 

законодавчому закріпленні елементів, які розкривають сутність 

оподаткування. За економічним змістом елементи податку – це окремі норми 

законодавства, правила, процедури, категорії, поняття, сукупність яких 

визначає умови утримання та адміністрування того чи іншого податку. 

Визначеність категоріального апарату елементів податку, їх теоретична 

концептуалізація та наукова обґрунтованість є запорукою побудови 

раціональної податкової системи. В цьому контексті доцільно комплексно 

дослідити внутрішні характеристики і функціональне призначення всіх 

складових, необхідних для сплати податку, опрацювати критерії їх 

внутрісистемного співвідношення при застосуванні різних методик податкової 

централізації вартості ВВП.  

Як слідує з вищенаведеного найбільше уваги в економічних 

дослідженнях методологічного типу надається дослідженню рівня фіскального 

навантаження, зокрема встановленню оптимальної ставки оподаткування. При 

цьому, як свідчать дослідження, найуживанішими є два підходи до 

встановлення податкових ставок:  

1. Універсальний – встановлення єдиної для всіх платників пропорційної 

ставки. 

2. Диференційований – встановлення декількох ставок, диференційо-

ваних за платниками податку (стандартна, підвищена та знижена ставки) або 

за різними характеристиками та оцінками об’єкта оподаткування [40].  

Загальні критерії та засади класифікації податкових ставок наведені на 

рис. 1.9.  
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Рис. 1.9 Класифікація податкових ставок 

Джерело: систематизовано автором. 

 

Податковим законодавством України передбачені тверді (чітко 

зафіксовані у твердій грошові сумі з фізичної одиниці оподаткування або в 

часинах неоподатковуваного мінімуму) і відносні (затверджені у відсотковому 

вимірі щодо об’єкта оподаткування) ставки оподаткування. Тверді ставки 

застосовуються при нарахуванні акцизного збору з тютюнових виробів, 

алкогольних напоїв, автомобілів, нафтопродуктів, податку з власників 

транспортних засобів та інших машин і механізмів, імпортного та експортного 

мита, держаного мита тощо. Значно ширшим є діапазон дії відсоткових 

податкових ставок, які поширюються на всі інші податки (рис. 1.10).  

 Характеристика ставок оподаткування ґрунтується на методах їх 

формування [24, с. 24-25]:  

1. Прогресивне оподаткування пов’язане з поняттям дискреційного 

доходу, який використовується платником відповідно до власних потреб і 

інтересів. Обчислити суму дискреційного доходу можна як різницю між 

сукупним валовим доходом і законодавчо визначеним неоподатковуваним 

мінімумом. На практиці дискреційний дохід є об’єктом оподаткування, який 
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реально відображає межі реалізації інтересів платника залежно від розміру 

доходів. 

 

 
Рис. 1.10 Характеристики відсоткових ставок оподаткування 

Джерело: побудовано автором. 

 

2. Оподаткування доходів за пропорційними ставками має певні 

переваги. По-перше, що більший об’єкт податку, то нижчою може бути 

податкова ставка, що є важелем зростання економічних стимулів. По-друге, 

використання підвищених ставок, як це має місце за прогресивного 

оподаткування, призводить до ухиляння від оподаткування, “тінізації” доходів 

суб’єктів підприємництва, що, природно, скорочує бюджетні надходження, а 

нерідко спричиняє дефіцит державних доходів. По-третє, множинність ставок 

за прогресивного методу оподаткування на певному рівні робить невигідним 

отримання високих доходів і підриває стимули до зростання власних 

фінансових ресурсів [24, 40]. 

Методологія встановлення податкових ставок є найскладнішою та 

водночас найважливішою проблемою податкового регулювання та 

адміністрування. Рівень і механізми застосування ставок оподаткування 
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покликані забезпечувати потреби податкового регулювання, не порушуючи 

при цьому соціальної, економічної, політичної гармонії суспільних інтересів. 

Як свідчить фіскальна практика, податкові ставки встановлюються головно 

емпіричним методом, рідше – на основі економіко-математичних розрахунків і 

моделей (рис. 1.11).  

Однак настав час виробити комплексну методику визначення 

оптимального рівня оподаткування, який би враховував кількісні та якісні 

характерис-тики кожного з наведених методів. Важливим додатковим 

елементом податку, який однаково успішно (чи навпаки) впливає на ставку та 

об’єкт оподаткування, є податкові пільги. Повне чи часткове звільнення від 

оподаткування завжди спричиняє додаткове економічне чи соціальне 

навантаження на бюджет. Багатовекторна спрямованість фіскальної політики 

держави та створює передумови для широкого застосування різноманітних 

податкових пільг (табл. 1.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11 Методи встановлення податкових ставок та їх характеристика 

Джерело: побудовано автором. 
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Таблиця 1.8 

Види та класифікація податкових пільг 
Класифікаційна ознака Різновиди податкових пільг 

1. Напрями державної фіскально-
економічної політики 

 економічні 
 соціальні 

2. Функціональне призначення  стимулюючі 
 протекціоністські 

3. Цільове використання коштів  цільові 
 нецільові 

4. Суб’єкт пільгового 
стимулювання 

 звільнення від оподаткування носія податків 
 звільнення від оподаткування платників податків 

 
5. Період чинності  безтермінові 

 тимчасові 
6. Рівень встановлення  загальнодержавні 

 місцевого значення 
7. В розрізі елементів справляння  

податку 
 звільнення від оподаткування окремих категорій 

платників 
 зменшення об’єкта оподаткування 
 обмеження розміру податкової бази 
 зниження ставок податку 
 застосування спеціальної методології податкового 

обліку 
 подовження податкового періоду 
 зменшення обчисленої до сплати суми податкового 

зобов’язання 
 розстрочка та відстрочка сплати податків 

Джерело: складено автором. 

 

Найважливішим з точки зору практичного використання є 

класифікаційний поділ податкових пільг за елементами податку (рис. Б.2 

додатка Б). Особливості застосування, механізм надання пільг та їх вплив на 

різні сторони фінансово-господарської діяльності платників податків доцільно 

розглядати в розрізі окремих податків та інших обов’язкових платежів. Ця 

проблематика детальніше і глибше висвітлена в наступних розділах. 

Дослідженням теоретичних основ та проблем макроекономічної 

стабільності займались класики економічної думки А. Сміт, Дж.С. Міль, Д. 

Рікардо, Дж.М. Кейнс, М. Фрідмен. Серед українських науковців, що 

досліджували у своїх працях різні аспекти даної проблематики є: Грязнова, 

О.О. Іваницький, В.В. Косенко, В.Л. Отецький, В.М. Полтерович, О.О. 
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Сльозко, Н.П. Погореленко, С.М. Будаговська, Ю.Б. Чавикіна, Р.В. 

Григоровська та інші.  

Макроекономічна стабільність розглядається як складна комбінація 

заходів, які визначають сутнісні особливості соціально-політичних і 

економічних процесів у конкретний момент розвитку економічної системи. 

Макроекономічна стабільність означає: 

– по-перше, економічне зростання, яке забезпечується на основі 

використання моделі інноваційного розвитку;  

– по-друге, соціалізацію економіки, підвищення ефективності ринку 

праці та якості життя;  

– по-третє, досягнення рівноваги у зовнішньоекономічних зв’язках, що 

відповідно відображається у стабільному курсі національної валюти та 

активному сальдо платіжного балансу [24]. 

Основи макроекономічної стабільності вбачаються у застосуванні 

соціально-орієнтованих заходів макроекономічного впливу. На сьогоднішній 

день, в Україні спостерігається стан макроекономічної нестабільності, 

спричинений насамперед значним податковим тиском, зростаючим дефіцитом 

платіжного балансу та зовнішньої торгівлі, наявністю несприятливого 

середовища для розвитку підприємництва, низьким рівнем 

конкурентоспроможності та інноваційності економіки. 

Внутрішні ризики розвитку економіки України, головним чином, 

пов’язані з: 

– військовими діями на Донбасі, які призводять зростання видатків 

бюджету на фінансування силових відомств і відновлення зруйнованої 

інфраструктури;  

– зростанням боргового навантаження на бюджет через необхідність 

фінансування дефіциту та заборгованості НАК “Нафтогаз”, сформованої  

минулі роки та міжнародних запозичень минулих років;  

– невдалої монетарної, бюджетної та податкової політики як 

інструментів стимулювання стабілізації та розвитку.  
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Для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні необхідно: 

–досягнути повноцінного функціонування товарних ринків, що включає 

конкуренцію між постачальниками; усунення монополістичних зловживань; 

рівність прав покупців і постачальників; державне регулювання попиту і 

пропозиції; еластичність ринкової пропозиції товарів й вартісна 

еквівалентність обміну тощо; 

–забезпечити ринкові відносини у міжнародній торгівлі, зокрема, має 

бути адекватна реакція імпортерів, наприклад газу, на зростання цін на товари, 

що ввозяться; державне заохочення й підтримка українського експорту з 

метою виходу на постійний профіцит торговельного балансу України і 

накопичення міжнародних валютних запасів; 

–економічна та енергетична безпека держави вимагає об’єднання і 

прямий зв’язок зовнішнього і внутрішнього ринків газу; диверсифікація 

зовнішніх джерел енергетичного забезпечення країни;розвиток 

альтернативних джерел енергії; 

–сформована збалансована грошово-кредитна система, за якої 

неможливим буде штучне адміністративне збільшення або зменшення 

банківської ліквідності і надання НБУ адресних кредитів окремим банкам; має 

бути усунені розриви між грошовими ринками і досягнуто рівноваги між 

ними; знижено ризикованість кредитних і депозитних операцій та зменшено 

вартість банківських позичок і вкладів; 

–перехід до бездефіцитного бюджетного фінансування, оптимізація 

державних закупівель,зменшення частки видатків на централізовані закупівлі 

й інвестиції та обмеження урядових міжнародних запозичень виключно 

потребами імпорту високих технологій та обслуговування зовнішнього боргу; 

–запровадження інноваційної моделі української економіки, що 

передбачає фінансування фундаментальних дослідження та стимулювання 

розвитку пропульсивних галузей економіки, тощо. 

Такі цільові установки не використовуються  олігархічною владою, що 

діє вручну, маніпулює державними фінансами, користується корупційними 
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пріоритетами, застосовує методи неефективного господарювання. За таких 

умов Україна лише віддаляється від економічної стабільності [24, 25, 28, 33]. 

Податкове регулювання як механізм застосування інвестиційного 

інструментарію, за допомогою якого держава створює умови для мобілізації 

необхідного обсягу фінансових ресурсів, їх ефективного використання, 

раціонального перетікання фінансових ресурсів між секторами економіки та 

регіонами. Дослідження податкового регулювання як цілісної системи, 

виявлення його інституціональних ознак, типології та особливостей податків 

як об’єктів фіскального регулювання дали змогу сформулювати об’єкт, мету, 

завдання, функції податкового регулювання та систематизувати 

інструментарій регулювання фінансових потоків (рис.1.12). Ефективність 

фіскального регулювання досягається, коли існують ефективні формальні 

інститути (закріплені правила поведінки та механізми їх реалізації), які 

функціонують на засадах кооперації з неформальними інститутами.  

Якщо в суспільстві наявне протистояння формальних і неформальних 

інститутів, то виникають інституціональні деформації (неефективні 

неформальні інститути), до яких належать тіньова економіка, корупція, 

бюрократія тощо, у результаті чого знижується ефективність державного 

регулювання економіки. 

У найбільш загальному визначенні політика макроекономічної 

стабільності – це частина загальної економічної політики держави або 

створених нею спеціальних інститутів влади, які здійснюють підготовку 

системотворних регуляторів для досягнення тих чи тих стратегічних цілей. 

Регулювання макроекономічної стабільності як діяльності суб’єктів 

економіки, передбачає забезпечення інтенсифікаціх процесів обміну-

перерозподілу різних видів ресурсів і сировини, досягнення високої 

ефективності й конкурентоспроможності національної  економіки на основі 

запровадження фінансового моніторингу й прогнозування макроекономічних 

показників [43, 56, 60, 63, 65]. 
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Рис.1.12 Податкове регулювання як механізм стабілізації  економіки 
 

До  категорії  завдань,  що  випливають  із  системної  природи 

регульованих  відносин,  належить  і  мета – досягти синергетичних  ефектів   

податкового регулювання як інструменту макроекономічної стабілізації. 

Такими завданнями слід вважати:визначення  національних  економічних  

інтересів  у  контексті глобалізації  світової  економіки  і  безпосередньо  

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Мета – створення умов для мобілізації необхідного обсягу фінансових 
ресурсів, їх ефективного використання для макроекономічної стабілізації 

економіки 

ЗА
ВД

А
Н
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Я

 

Збалансування інтересів суб’єктів 
економіки 

Фінансове забезпечення стабілізації 
економічного розвитку 

Збалансування бюджету за рахунок 
раціоналізації доходів і видатків 

 

Детінізація економіки 

Антикризове регулювання та  
мінімізація наслідків криз 

Гармонізація інституційних основ в 
умовах євроінтеграції 

Стимулювання розвитку соціальної 
економіки 

Стимулювання інвестиційної та 
інноваційної активності 

Об’єкт 

Податкове навантаження 

Функції регулювання 

Інвестиційна 

Оперативного реагування 

Переміщення капіталу 

Антиінфляційна 

Інструментарій 

Інструменти: податки на споживання, 
доходи і майно 
 
Важелі: податкові ставки, податкові 
стимули, спеціальні та альтернативні 
режими оподаткування тощо 
 
Форми: пряме, непряме, стимулююче 
оподаткування 
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світових  ринків  товарів, послуг, інвестицій, інноваційних послуг, інформації 

тощо; визначення параметрів моделі економічного розвитку України, що має  

бути  складною формулою поєднання  рис “народного  капіталізму”  та 

необхідних форм  концентрації  національного  капіталу,  який міг  би  бути 

конкурентоспроможним порівняно зі світовими ТНК; установлення  

пріоритетів  та  місця  власне  державного регулювання  економічних  

відносин  у межах  обраної моделі національної динаміки  та  визначених  

національних  економічних  інтересів  з  метою прогнозованості та прозорості 

стосунків держави з бізнесом; визначення сфер інвестування та параметрів 

іноземних інвестицій, бажаних  для України, що  забезпечили  б  можливості  

саме  інноваційного розвитку національної економіки. 

 
 

Висновки до розділу 1  

 

1. Податки пройшли тривалу еволюцію від безсистемних платежів у 

натуральній формі, які, до того ж, здійснювались на тимчасовій основі, до 

постійного і вагомого джерела державних доходів. Аналіз елементів податку 

дає підстави стверджувати про їх взаємозв’язок та невідомість. Формування 

об’єкта оподаткування пов’язане причинно-наслідковою залежністю з 

формуванням додаткових елементів податку: одиниці оподаткування, 

податкової бази, податкових пільг, джерела сплати податку.  

2. На основі аналізу еволюції податків встановлено, що суспільне 

призначення податків необхідно розглядати в розрізі їх економічної природи, 

форм прояву, організаційно-правових характеристик. За економічним змістом 

податкові платежі виражають грошові, розподільчі та перерозподільчі 

відносини з приводу примусового вилучення на державні потреби частини 

новоствореної вартості з юридичних і фізичних осіб на основі 

односторонності платежу. Матеріальною основою податків є реальна сума 

податкових надходжень, що акумулюються у зведеному бюджеті держави. З 
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організаційно-правової позиції під податком слід розуміти обов’язковий 

платіж до бюджету згідно із встановленими законодавством умовами його 

нарахування та сплати. 

3. Розглянуто основні принципи оподаткування, розроблені в працях 

відомих зарубіжних та українських вчених. Виявлено, що теорії 

оподаткування кейнсіанського та монетариського типу отримали розвиток у 

межах маржиналістського постулату про здатність ринкової економічної 

системи до саморегулювання і досягнення внаслідок цього рівноваги 

господарського механізму. 

4. Встановлено, що теорії державного регулювання на основі 

кейнсіанства і неоконсерватизму в сучасних дослідженнях характеризуються 

взаємопроникненням і взаємодоповненням їх основних постулатів. 

Підтвердженням цього є постановка питання про необхідність тісного 

поєднання бюджетної, податкової, кредитно-монетарної політики. Фінансова 

думка сьогодні зосереджується на аналізі впливу фінансово-кредитних 

важелів на рух усіх складових ВВП і його новоствореної вартості – 

національного доходу як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях. 

Найбільшого розвитку інтегрована на основі неокейнсіанських і 

неоконсервативних рецептів державного втручання податкова система набула 

в економічних системах добробуту, де поряд з високим рівнем бюджетних 

видатків на соціальні програми забезпечується дотримання оптимального 

рівня оподаткування, що не створює істотних перешкод на шляху розвитку 

підприємництва та нарощування обсягів його діяльності, свідченням чого є 

зростання макропоказників економічного й соціального розвитку.  

5. Вивчення податкових моделей з позицій фіскальної практики дає 

підстави стверджувати, що жодна з типологізованих податкових моделей, 

структурованих за національною, науковою ознаками або ж за критерієм 

оптимальності носіїв фіску сьогодні в чистому вигляді не існує, сучасна 

податкова система є прагматичною комбінацією різноманітних форм і методів 

оподаткування, покликаних гармонійно відображати всю сукупність 
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суспільних відносин, функцій і пріоритетів державного розвитку в напрямку 

оптимізації оподаткування.  

6. Суспільне призначення податків реалізується через функції, які вони 

виконують. Традиційно фіскальна теорія виокремлює фіскальну та 

розподільчу функції, які мають широкий спектр дії, сфера застосування якого 

визначається економічним базисом суспільства з притаманною йому системою 

розподільчих і перерозподільчих фінансових відносин. Сучасні дослідники по-

різному трактують не лише сутність функцій податків, а й практичні напрями 

їх реалізації. 

7. Реалізація функцій податків вимагає використання системної 

методології щодо ідентифікації елементів податкової системи, визначення їх 

впливу на економіку країни. Для виконання завдань системного дослідження 

податків було визначено обов’язкові та додаткові елементи податків, описана 

характеристика елементів податку з урахуванням їх сучасної наукової 

інтерпретації та законодавчого закріплення, склад суб’єктів та об’єктів 

оподаткування,систематизована класифікація податкових ставок, методи 

встановлення податкових ставок та їх характеристика, види податкових пільг. 

8. Висвітлена науково-економічна класифікація податків має вагоме 

практичне значення. Зокрема, вона покладена в основу так званої традиційної 

класифікації податків, яка має практичне застосування і залежно від 

особливостей організації фіскально-економічних відносин у країні може 

функціонувати в найбільш узагальненому вигляді у двох типових варіантах. 

Проаналізувавши та порівнявши класифікацію податків ОЕСР з бюджетною 

класифікацією податків за чинним українським законодавством слід 

відзначити їх загальну порівняльність, що зумовлено єдиним підходом до 

структуризації типових податкових форм одержавлення ВВП і національного 

доходу. Водночас, існують певні технічні відмінності – невідповідність систем 

кодування, розміщення та порядку нумерації окремих підрозділів 

класифікаційних систем. 

9. Наукові основи побудови податкової системи та інституційно-правове 
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забезпечення реформування  податкової системи України враховують 

особливості становлення та розвитку податкової системи України в умовах 

економічної нестабільності. Макроекономічна стабільність розглядається як 

складна комбінація заходів, які визначають сутнісні особливості соціально-

політичних і економічних процесів у конкретний момент розвитку 

економічної системи. Аналіз теоретичних основ податкового регулювання та 

їх адаптація до сучасних умов економічної динаміки дозволяють висунути 

гіпотезу, що основною умовою макроекономічної стабілізації в Україні є 

поєднання фіскальної та антиінфляційної політики. 

Основні положення даного розділу відображені в таких працях автора 

[192-201]. 
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РОЗДІЛ 2 

ВАЖЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

2.1. Склад і структура податкової системи на сучасному етапі 

розвитку національної економіки 

 

Сьогодні однією з важливих і складних проблем є взаємовідносини між 

платниками податків і державою. Чинна в Україні система оподаткування має 

низку обґрунтованих недоліків: слабка соціальна спрямованість податку на 

доходи громадян, спрощена система оподаткування доходів зменшує 

податкові надходження до бюджету. З метою подолання цих недоліків було 

розроблено Податковий кодекс України, покликаний об’єднати інтереси 

держави та її громадян [119]. 

На сучасному етапі розвитку економічних відноси вітчизняні інститути 

оподаткування є не достатньо дієвими, про що свідчать зростання 

невдоволення суб’єктів підприємницької діяльності, ступеня тінізації 

економіки, масштабність корупції на державному та місцевому рівнях, 

значний податковий тиск на платників, складна та тривала процедура сплати 

податків тощо. Підтвердженням недостатньої ефективності системи 

оподаткування в Україні є надзвичайно низькі позиції в міжнародних 

рейтингах, що характеризують податкові інститути країни. 

Одним з показників, що характеризують розвиток податкової системи, є 

податкове навантаження на платників податків (рис. 2.1). Так, рівень 

податкового навантаження в Україні визначається за методикою, 

запропонованою Світовим банком у межах оцінки провадження бізнесу в 

різних країнах світу. Сплата податків є одним з 10 індикаторів рівня 

регулювання підприємницької діяльності в країні, вони враховують час і 

вартість виконання підприємцем вимог держави щодо реєстрації нового 

підприємства і провадження його діяльності, здійснення торговельних 
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операцій, забезпечення виконання контрактів, оподаткування та закриття 

підприємства. Сам індикатор “Сплата податків” складається з трьох 

показників: кількість платежів протягом року, витрати часу на підготовку 

податкової звітності і сплату податків для трьох основних податків (ПДВ, 

податок на прибуток, внески на соціальне страхування); узагальнена ставка 

податку (табл. 2.1). 
 

 
Рис. 2.1 Структура податкової системи, згідно з Податковим кодексом України 

Джерело: побудовано автором. 

 

Податкова система 

Загальнодержавні податки і збори 
 податок на прибуток підприємств; 
 податок на доходи фізичних осіб; 
 податок на додану вартість; 
 акцизний податок; 
 податок на транспортні засоби; 
 екологічний податок; 
 рентна плата за транспортування нафти і 

нафтопродуктів магістральними нафто-
проводами та нафтопродуктоводами, тран-
зитне транспортування трубопроводами при-
родного газу та аміаку територією України; 

 рентна плата за нафту, природний газ і 
газовий конденсат, що видобуваються в 
Україні; 

 плата за користування надрами; 
 плата за землю; 
 збір за користування радіочастотним ре-

сурсом України; 
 збір за спеціальне використання води; 
 збір за спеціальне використання лісових 

ресурсів; 
 фіксований сільськогосподарський податок; 
 збір на розвиток виноградарства, садів-

ництва і хмелярства, до 31 грудня 2014 р.; 
 мито 
 надбавки до електричного і теплового та-

рифів; 
 надбавки до тарифу на природний газ 

Місцеві податки і збори 
 податок на нерухоме майно, 

відмінний від землі; 
 єдиний податок; 
 збір на провадження деяких 

видів підприємницької діяль-
ності; 

 збір за місця для паркування 
автотранспорту; 

 туристичний збір 
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Таблиця 2.1 

Динаміка показників, що характеризують рівень розвитку  

податкової системи України [106] 

Рік 
Кількість  
платежів  

за рік 

Час для сплати  
податкових  

платежів 

Сукупна податкова  
ставка, % комер-
ційного прибутку 

Місце України серед інших 
країн світу за рівнем  

розвитку податкової системи 
2009 99 848 58,4 180-те  місце серед 181 країни 
2010 147 736 57,2 181-ше місце серед 183 країн 
2013 135 657 55,5 181-ше місце серед 183 країн 
2014 135 657 57,1 181-ше місце серед 183 країн 
2015 28 491 55,4 165-те місце серед 185 країн 
2016 28 390 54,9 164-те місце серед 185 країни 

Джерело: систематизовано автором за [111]. 

 

Кількість платежів суттєво зменшилась за рахунок скасування низки 

місцевих податків. Експерти Світового банку відзначили, що скорочення часу 

стало можливим за рахунок спрощення декларацій для сплати ПДВ та єдиного 

соціального внеску, а також удосконалення системи електронного звітування. 

За оцінками дослідження, за рік податкова ставка в Україні знизилася з 55,4 до 

54,9%, кількість платежів залишилася на рівні минулого року – 28. 

Розглянемо структуру податкових доходів зведеного та державного 

бюджетів у 2005-2016 рр. (табл. 2.2). У структурі доходів як зведеного, так і 

державного бюджетів спостерігаються подальше зменшення частки 

податкових надходжень (-2,2 в. п. і -2,6 в. п. відповідно) і збільшення частки 

неподаткових надходжень (0,7 в. п. та 0,5 в. п. відповідно). 

Структура доходів зведеного та державного бюджетів за досліджуваний 

період в розрізі прямих та непрямих податків представлена в додатку В. 

Структурні зміни відбулись і в сегменті податкових надходжень, що 

пов’язано зі зменшенням частки майже всіх основних податкових джерел. Так, 

у зведеному бюджеті частка податку на прибуток підприємств зменшилася на 

3,1 в. п., ПДВ – на 0,6 в. п., податків на зовнішні операції та міжнародну 

торгівлю – на 0,4 в. п., податку на доходи фізичних осіб – на 0,3 в. п. тощо.  
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Таблиця 2.2 

Структура доходів зведеного та державного бюджетів в 2005-2016 рр., % 

 Зведений бюджет Державний бюджет 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Податкові 
надходження 73,1 73,2 73,3 76,3 72,1 74,6 84,0 82,9 79,9 80,6 77,8 83,1 71,7 71,9 72,2 74,9 68,4 71,4 83,9 82,1 77,8 79,0 77,0 82,3 

 податок на 
доходи 
фізичних осіб 

12,9 13,3 15,8 15,4 15,4 16,2 15,1 15,5 16,3 16,5 15,3 17,7 0,8 - - - - - - 2,1 2,2 3,4 8,5 9,8 

 податок на 
прибуток 
підприємств 

17,5 15,2 15,6 16,1 11,5 12,8 13,8 12,5 12,4 8,8 6,0 7,7 22,4 19,6 21,0 21,2 14,9 17,1 17,5 16,1 16,1 11,3 6,5 8,9 

 збори за спе-
ціальне вико-
ристання при-
родних ресур-
сів, із них: 

3,0 2,8 2,7 3,1 3,9 4,0 3,7 4,1 6,5 7,4 6,4 6,0 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 0,6 0,6 4,1 5,3 8,8 7,2 

 плата за землю 2,0 1,8 1,8 2,2 2,9 3,0 2,7 3,0 2,9 2,7 0,0  - - - - - - - – – – –  
 ПДВ 25,2 29,3 27,0 30,9 29,3 27,7 32,7 31,9 29 30,5 27,4 28,9 32,6 38,2 36,8 41,1 38,9 36,9 41,7 41,2 38,0 39,2 33,6 37,0 
 акцизний 

податок 5,9 5,0 4,8 4,3 7,5 9,0 2,0 9,2 8,3 9,9 9,7 13,0 7,6 6,5 6,5 5,7 9,8 11,8 10,6 11,6 10,5 12,7 11,9 14,7 

 податки на 
міжнародну 
торгівлю та 
зовнішні 
операції 

5,0 4,3 4,6 4,1 2,4 2,9 2,9 3,1 3,0 2,8 6,2 2,6 6,5 5,6 6,2 5,5 3,2 3,9 3,8 4,0 3,9 3,5 7,6 3,3 

 рентна плата, 
збори на па-
ливно-енерге-
тичні ресурси 

4,2 1,3 1,3 1,1 5,4     5,5 1,7 1,7 0 0 

 інші податкові 
надходження 3,6 3,3 2,8 2,4 2,1 2,2 13,8 2,5 3,1 3,4 5,7 1,8 0,7 0,8 0,5 0,3 0,4 0,4 9,7 1,0 1,3 1,7 0,1 1,4 

Джерело: систематизовано автором за [111]. 



Утім, найбільш примітним за аналізований період стало збільшення у 

структурі зазначеного бюджету на 1,8 в. п. статті “Інші надходження”, що 

раніше не відігравала помітної ролі у наповненні бюджету. Це відбулося 

внаслідок надходжень у вересні поточного року в межах програм допомоги 

Європейського Союзу обсягом майже 5 млрд. грн. 

Обсяги надходжень податку, сплаченого до бюджету підприємствами 

державної форми власності, скоротилися на 1,3 млрд. грн., або на 28,8%; 

підприємствами з іноземним капіталом – на 2,0 млрд. грн., або на 19,7%; 

банками та страховими компаніями – на 0,5 млрд. грн., або на 16,5%; 

приватними підприємствами – на 5,4 млрд. грн., або на 22,0 %. Обсяги 

сплаченого податку за останнє десятиріччя представлені в додатку В, на рис. 

2.2. 

 
Рис. 2.2 Надходження податку на прибуток підприємств різних форм власності 

в 2006-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за [109]. 

 

Перед Україною постає серйозне завдання щодо оптимізації питомої 

ваги податкових надходжень від окремих галузей. Основним шляхом такої 

оптимізації повинно стати перенесення податкового навантаження на галузі, 

які мають значний податковий потенціал (торгівля, банківська та страхова 
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діяльність тощо). 

Аналіз динаміки податкової заборгованості платників податків і зборів 

за галузями та видами економічної діяльності показує, що спостерігається 

тенденція зниження податкових надходжень від підприємств недержавного та 

фінансового сектору економіки, що свідчить про зростання фіскального 

навантаження на капітал. 

Щодо непрямих податків то у 2016 р. до державного бюджету надійшло 

майже 330 млрд. грн. податку на додану вартість, що суттєво перевищує 

відповідний показник попереднього року. Збільшення надходжень податку в 

поточному році було забезпечене насамперед зростанням на 1,8 млрд. грн., або 

на 2,4%, надходжень податку на додану вартість з ввезених товарів. Утім, це 

відбулося завдяки збільшенню офіційного обмінного курсу гривні до 

іноземних валют, зростанню обсягу імпорту. Водночас надходження ПДВ з 

вироблених в Україні товарів скоротилися на 3,7 млрд. грн., або на 5,8%. 

Надходження від податку на прибуток у 2015 році зменшились як видно з 

рис.2.2. за всіма досліджуваними видами підприємств, але у 2016 р. 

спостерігається значне покращення цього показника. 

Іншою причиною збільшення ПДВ стало скорочення на 2,1 млрд. грн., 

або на 4,9%, обсягів відшкодувань податку з бюджету. Відтак, середньо-

місячний обсяг відшкодувань податку з бюджету у 2016 р. навіть трохи виріс і 

становив 4,53 млрд. грн. на місяць проти 4,47 млрд. грн. у 2015 р. (рис. 2.3). 

Водночас це сталося завдяки значному збільшенню обсягів 

відшкодувань податку у липні, яке становило 10,5 млрд. грн., що більш як 

утричі більше за середньомісячні обсяги відшкодування за попередні періоди. 

Таке збільшення пов’язане з випуском ПДВ-облігацій. Так, 8 липня 2014 р. 

Міністерство фінансів здійснило випуск облігацій внутрішньої державної 

позики для оформлення відшкодування податку на додану вартість відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. №139 “Про випуск 

облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на 

додану вартість” і в межах встановленого постановою Кабінету Міністрів 
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України від 18.06.2014 р. №187 граничного обсягу у сумі 7,0 млрд. грн. 

 

 
Рис. 2.3 Щорічні обсяги надходжень податку на додану вартість  

і відшкодувань податку з бюджету в 2005-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за [109]. 

 
До державного бюджету надійшло 8,8 млрд. грн. податків на 

міжнародну торгівлю та зовнішні операції, що на 1,0 млрд. грн., або на 10,0 %, 

менше відповідного показника минулого року. 

Основним чинником скорочення надходжень стало зменшення на 1,1 

млрд. грн., або на 10,8%, обсягів сплати ввізного мита. 

Структура надходжень податків на міжнародну торгівлю  та зовнішні 

операції до державного бюджету в 2005-2016 рр.відповідно подані в додатку 

В. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року структура податків 

на міжнародну торгівлю та зовнішні операції зазнала певних змін (рис. 2.4): 

 частка надходжень ввізного мита (без нафтопродуктів) збільшилася на 

8,7 в. п.; 

 частка надходжень вивізного мита зменшилася на 4,4 в. п.; 

 частка ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини 

до них зменшилася на 4,3 в. п. 
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Рис. 2.4 Структура надходжень податків на міжнародну торгівлю  

до державного бюджету в 2011-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за [109]. 

 
 Надходження акцизного податку становили 32,5 млрд. грн., що на 5,7 

млрд. грн., або на 21,2%, більше від відповідного показника попереднього 

року. Рівень виконання річного плану становить 72,4% проти 65,8% у 

попередньому році. План з надходжень акцизного податку з ввезених на 

територію України товарів за 2016 р. було виконано на 90,1%, а план з 

надходжень “внутрішнього” акцизу – лише на 65,1%. 

Частка надходжень акцизного податку з вироблених в Україні товарів 

суттєво зменшилася і становила 64,0% загальних надходжень податку проти 

77,7% у 2015 р. Структура акцизних надходжень представлена на рис. 2.5. 

Основним чинником зменшення обсягів надходжень податку до бюджету 

стало зменшення надходжень “тютюнового” акцизу до 13,7 млрд. грн., або на 

5,2%. Також знизились обсяги надходжень акцизу з транспортних засобів, 

хоча дещо менше – на 0,3 млрд. грн. Збільшення обсягу надходжень відбулося 

передусім за рахунок приросту акцизного податку з нафтопродуктів на 5,6 

млрд. грн., або майже удвічі. 

У межах акцизного податку з вироблених в Україні товарів 

найсуттєвіше зниження зафіксовано стосовно тютюну та тютюнових виробів: 
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1,3 млрд. грн., або 9,2%. Надходження акцизного податку з ввезених в Україну 

товарів зросли майже вдвічі насамперед за рахунок збільшення надходжень 

податку з ввезеного бензину та інших нафтопродуктів (на 5,3 млрд. грн.). 
 

 

Рис. 2.5 Структура надходжень акцизного податку  

до державного бюджету 2005-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за [109]. 

 
Зменшення частки податкових надходжень порівняно з 2013 р. 

спостерігається і в структурі доходів місцевих бюджетів. Втім, частка 

місцевих податків і зборів продовжує зростати, за аналізований період – на 1,0 

в. п. Основним чинником збільшення цієї частки є зростання надходжень 

єдиного податку (рис. 2.6).  

Податкові надходження у 2016 р. становлять 86,5% доходів місцевих 

бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) і дорівнюють 64,1 

млрд. грн., що на 3,7% менше ніж 2013 р. Податок на доходи фізичних осіб 

продовжує утримувати позицію найвагомішого за обсягом джерела дохідної 

частини місцевих бюджетів, його частка становить 61,5%. У грошовому 

вираженні це 45,6 млрд. грн., що на 2,8% менше за 2013 р. 

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб відображена на 

рис. 2.7. 



 
 

118

 
Рис. 2.6 Структура доходів місцевих бюджетів у 2006-2016 рр. 

Джерело: побудовано автором за [110]. 

 

 
Рис. 2.7 Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб  

за 2005-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за [109]. 
 
Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих бюджетів 



 
 

119

традиційно є плата за землю. У 2015р. обсяги надходжень зросли до 14831,4 

млн.грн., а у 2016 р. з цього джерела надійшло 23,3 млрд. грн., що перевищує 

відповідні показники у всі попередні роки спостереження (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8 Динаміка надходжень плати за землю в 2005-2016 рр. 

Джерело: побудовано автором за [109]. 

У структурі плати за землю спостерігається тенденція до збільшення 

орендної плати за землю та відповідне скорочення земельного податку. У 

2016 р. ця тенденція продовжилася, зокрема, частка земельного податку 

скоротилася, а частка орендної плати збільшилася на 0,5 в. п. (рис. 2.9). 

 
Рис. 2.9 Динаміка надходжень земельного податку та орендної плати  

за 2005-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за [109]. 
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До місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів у 2016 р. надійшло 

42,2 млрд. грн., що на 56,3% більше від аналогічного показника попереднього 

року. Їх частка у структурі доходів місцевих бюджетів зросла і становила 

24,8% (рис. 2.10). 

 
Рис. 2.10 Динаміка надходжень місцевих податків і зборів  

за 2005-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за [109]. 

 

З прийняттям Податкового кодексу України з 2011 р. структура 

місцевих податків і зборів зазнала суттєвих змін. А саме, відбулося 

скорочення кількості місцевих податків і зборів з 14 до 5. Проте зарахування 

до їх складу єдиного податку забезпечило підвищення частки цієї складової у 

структурі доходів місцевих бюджетів. 

Найвагомішим серед місцевих податків і зборів був єдиний податок, 

який надійшов у сумі 17,2 млрд. грн., що в понад півтора рази більше за 

обсяги надходжень у 2015 р. (рис. 2.11). 

Зазначимо, що таке зростання відбулося головно внаслідок збільшення 

кількості платників податку фізичних осіб та суб’єктів малого 

підприємництва. 
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Рис. 2.11 Динаміка надходжень єдиного податку для суб’єктів малого 

підприємництва за 2005-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за [109]. 

 

На рис. 2.12 представлена динаміка надходжень єдиного податку від 

юридичних і фізичних осіб, яка демонструє стійку динаміку зростання з 2011 

року. Причому надходження від фізичних осіб зростають швидше ніж від 

юридичних і становлять втричі більшу частку  усіх надходжень від єдиного 

податку. 

Одним із нововведень Податкового кодексу України стало 

запровадження загальнодержавного екологічного податку замість збору за 

забруднення навколишнього природного середовища. Від цього джерела до 

місцевих бюджетів зараховано 1,0 млрд. грн., а його частка у структурі 

доходів становила 1,3%. До кінця 2012 р. нарахування цього податку 

здійснювалося з розрахунку 50% ставки, визначеної Податковим кодексом. У 

2013 р. застосовувалося 75% ставки, а з 1 січня 2014 р. застосовується 100% 

ставки. 

Ефективність функціонування податкової системи держави, реалізація її 

фіскальної та регулятивної функцій повною мірою залежить від оптимального 

податкового навантаження на суб’єктів підприємництва.  
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Рис. 2.12 Динаміка надходжень єдиного податку з юридичних і фізичних осіб 

за 2005-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за [109]. 

 

Податкове навантаження є важливим фіскальним показником, що 

характеризує сукупний вплив податків на економіку країни або на окремих 

суб’єктів господарювання, тобто фактично це показник ефективності 

податкової політики, який впливає на наповнення державних доходів, рівень 

податкових надходжень у структурі ВВП і, відповідно, частку ВВП на одну 

особу [261]. 

Динаміка формування податкового навантаження в Україні в 2005-

2016 рр. за рахунок різних видів податкових платежів наведена в табл. 2.3 [38, 

261]. Серед інших видів податкових платежів найбільший податковий тиск 

чинить податок на додану вартість (податкове навантаження за 2014 р. 

становить 9,50%), за ним йдуть податок на доходи фізичних осіб (2,51%) та 

податок на прибуток підприємств (2,28%). Найменшим до 2014 р. був 

податковий тиск рентної плати (0,26%), однак у подальшому цей вид 

податкового навантаження збільшився і становив у 2016 р. 1,85%. 
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Таблиця 2.3 

Динаміка формування податкового навантаження в Україні  

в 2005-2016 рр. за рахунок різних видів податкових платежів, % 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Середнє 
значення 

1. Податок на 
доходи 
фізичних осіб  

3,73 4,19 4,83 4,84 4,87 4,73 4,16 4,35 4,41 3,94 2,77 2,51 4,11 

2. Податок на 
прибуток 
підприємств  

5,28 4,74 4,72 5,01 3,57 3,71 4,21 3,94 3,71 2,51 1,76 2,28 3,79 

3. ПДВ 7,67 9,26 8,25 9,71 9,27 8,89 10,01 9,88 8,76 8,76 9,02 9,50 9,08 
4. Акцизний 
податок з 
вітчизняних 
підакцизних 
товарів 

1,65 1,38 1,25 1,08 1,92 1,98 1,94 1,95 1,80 1,77 1,96 2,31 1,75 

5. Акцизний 
податок з вве-
зених на мит-
ну територію 
України 
підакцизних 
товарів 

0,14 0,20 0,21 0,27 0,42 0,40 0,60 0,70 0,61 1,06 1,23 1,47 0,61 

6. Ввізне 
мито  1,37 1,28 1,32 1,25 0,76 0,84 0,91 0,94 0,91 0,79 2,04 0,86 1,11 

7. Рентна 
плата 0,00 0,63 0,66 0,66 0,45 0,49 0,91 1,24 0,39 0,90 1,76 1,85 0,83 

8. Інші 
податки 2,54 2,75 2,48 2,44 1,92 1,86 2,23 1,79 0,97 1,00 0,73 0,48 1,77 

9. Бюджетне 
податкове 
навантаження 

22,22 23,11 22,36 23,98 22,78 21,60 25,74 26,29 24,15 23,16 25,63 27,28 24,02 

10. Частка 
централізації 
ВВП у 
бюджеті 

30,40 31,57 30,51 31,42 31,60 28,95 30,64 31,72 30,22 28,73 32,94 32,81 30,96 

11. Податкове 
навантаження 
на працю  

9,41 9,98 10,48 10,75 10,93 11,03 10,70 11,25 11,39 10,46 8,58 4,70 9,97 

12. Загальний 
коефіцієнт 
податкового 
навантаження 

31,63 33,09 32,84 34,73 33,71 32,63 36,43 37,54 35,54 33,61 34,21 31,98 33,99 

Джерело: побудовано автором за [109]. 

 
У рейтингу сприятливості податкових систем Paying Taxes 2013, 

підготовленому Світовим банком спільно з Pricewaterhouse Coopers, Україна 
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посіла 152-ге місце серед 183 досліджуваних країн [261]. Отже, загострення 

економічної конкуренції в Європі, пов’язане з розширенням ЄС, поставило 

більшість європейських країн перед необхідністю реформування своїх 

податкових систем саме у напрямі зниження податкового навантаження.  

Надмірне і нерівномірне податкове навантаження в країні призводить до 

зниження економічної активності та тінізації економіки. Водночас скорочення 

податкового навантаження може пожвавити інвестиційну діяльність суб’єктів 

господарювання, підвищити їх ділову активність, що сприятиме зростанню 

обсягів податкових надходжень до бюджетів. Крім того, зниження 

податкового навантаження сприяє зростанню реальних доходів населення, 

заощаджень домогосподарств, платоспроможного попиту населення, а отже, 

економічному зростанню країни [7, 28, 54].  

Знизити податкове навантаження можна такими шляхами: зменшення 

податкових ставок і збільшення податкових пільг для суб’єктів 

господарювання; зменшення видатків бюджету та державних соціальних 

фондів; створення сприятливого інвестиційного клімату. Зменшення 

податкових ставок має наслідком зменшення податкових надходжень. Якщо 

ВВП залишиться на тому ж рівні, а податкові надходження зменшаться, це 

призведе до зменшення податкового навантаження. Такий самий ефект 

спостерігається і при запровадженні податкових пільг для суб’єктів 

господарювання, податкові надходження зменшуються.  

Зменшення видатків бюджету і державних соціальних фондів в 

кінцевому підсумку сприяє збільшенню ВВП. Якщо податкові надходження 

залишаться на тому ж рівні, а ВВП збільшиться, це спричинить зменшення 

податкового навантаження.  

Створення сприятливого інвестиційного клімату збільшить кількість 

інвестицій у діяльність суб’єктів господарювання, а отже, збільшаться 

масштаби діяльності і доходи підприємств. Зростання доходів, своєю чергою, 

спричиняє збільшення ВВП і зменшення податкового навантаження. 
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2.2. Податкова політика в системі фінансових важелів державного 

регулювання економіки 

 

Ефективність оподаткування в державі безпосередньо залежить від 

особливостей реалізації податкової політики, яку розглядають як складову 

економічної та фінансової політики, що повинна сприяти розвитку фінансових 

відносин, стимулювати ділову та підприємницьку активність, забезпечувати 

надходження фінансових ресурсів до бюджетів всіх рівнів, стимулювати 

макроекономічну стабілізацію. 

Податкова політика є обов’язковим атрибутом державності, їх 

обов’язковість зумовлена необхідністю фінансового забезпечення виконання 

державою соціальних, політичних, економічних, управлінських, 

військовооборонних, природоохоронних, міжнародного співробітництва та 

низки інших суспільних функцій і завдань. Податки як історично найдавніша 

фінансова категорія не лише забезпечують формування дохідної частини 

бюджету, а й безпосередньо впливають на діяльність платників. Нездатність 

сучасної ринкової системи, перенасиченої фіктивними фінансовими 

ресурсами, до саморегулювання (про що переконливо свідчать кризові 

глобальні явища, які розпочалися у 2008 р. і до кінця ще не подолані) висуває 

нові вимоги до формування ефективної державної регуляторної політики. 

Успіх такої політики значною мірою забезпечується виконанням податками 

регулятивної функції, що й формує засади податкової політики.  

За сучасних умов система оподаткування зазнає якісних змін за 

незмінності чинної податкової структури з огляду на необхідність пошуку 

адекватних шляхів ефективного антикризового фінансового управління на 

засадах оперативної гнучкості, фіскального динамізму, глобальної 

системності.  

Досліджуючи проблеми податкового регулювання необхідно дослідити 

зміст поняття “податкова політика”, яке дало б нам можливість теоретично 

обґрунтувати економічну сутність та роль податкової політики у стабілізації 
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економіки. Актуальні питання податкової політики перебувають у постійній 

увазі провідних вітчизняних науковців, серед яких: Й. Бескид, А. Крисоватий, 

Ю. Іванов, С. Лекарь, Я. Литвиненко, С. Лондар, В. Опарін, О. Тищенко, В. 

Федосов, С. Юрій та ін. Проте зазначимо, що стан теоретичного і методичного 

її рівнів свідчить про наявність багатьох невирішених питань, що підтверджує 

відсутність єдиного, загальноприйнятого підходу до визначення ключових 

термінів та процедур у сфері податкової політики. 

В табл. 2.4 наведено визначення податкової політики, які 

використовують у свох  дослідженнях українські вчені. 

Таблиця 2.4 

Поняття податкової політики 
Автор Поняття податкової політики Функції 

податків 
Опарін В.М. Податкова політика – діяльність держави у 

сфері встановлення та стягнення податків, 
зокрема з формування державних доходів за 
рахунок постійних і тимчасових джерел, 
встановлення видів податків, платежів, об’єктів, 
ставок, пільг, механізму зарахування” [1, c.48]. 

Фіскальна, 
регулююча, 
контрольна 

Василик О.Д. “Податкова політика це сукупність 
заходів держави у сфері побудови податкової 
системи і мобілізації податків до бюджету”  
 [c.36]. 

Фіскальна, 
регулююча, 
контрольна 

Данілов О.Д. і Флісак Н.П. Податкова політика як складова частина 
економічної політики, яка базується на 
сукупності юридичних актів, що встановлюють 
види податків, зборів та обов’язкових платежів, 
а також порядок їх стягнення та 
регламентування” [4, с.46]. 

Фіскальна, 
регулююча, 
контрольна 

Крисоватий А.І. Податкова політика як “діяльність держави у 
сферах запровадження, правового 
регламентування та організації справлення 
податків та податкових платежів, які 
виступають знаряддям розподілу та 
перерозподілу частини ВВП та формування 
центральних фондів грошових ресурсів 
держави” [5, с. 22]. 

Фіскальна, 
регулююча, 
контрольна, 
розподільча 

Богатирьова Є.М. Податкова політика – це взаємовідносини між 
державою та платниками податків з приводу 
встановлення та стягнення податків до 
централізованих фондів грошових 
коштів,частина фінансової політики держави 
[6] 

Фіскальна, 
контрольна 

     
Розглянуті  визначення не розкривають системної сутності податкової 
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політики як частини економічної політики держави, бо враховують реалізацію 

лише фіскальної функції податків, і зовсім не розглядають стимулюючу 

функцію та не розглядають податкову політику як інструмент впливу на 

соціально-економічний розвиток країни. Стимулююча функція 

податків створює орієнтири для розвитку інноваційних видів діяльності, 

переходу до інноваційної моделі розвитку економіки. Разом з регулюючою, ця 

функція пов’язана із застосуванням пільг, зміною об’єкта оподаткування, 

зменшенням бази оподаткування. 

У науковій літературі сучасності сформувалось безліч підходів до 

визначення податкової політики, які умовно можна розділити на дві групи. 

Представники першої групи податкову політику розглядають як напрямок 

діяльності, а другої – як систему відносин. До першої когорти учених 

належить О. Василик, А. Крисоватий, С. Лекарь, С. Лондар, В. Федосов, В. 

Опарін та ін., до другої – Ю. Іванов, О. Тищенко, Я. Литвиненко. 

Лондар С. виділяє передусім фіскальну функцію податків та твердить, що 

податкова політика – це "напрямок діяльності, що реалізується через визна-

чений комплекс заходів і спрямований на мобілізацію фінансових ресурсів у 

доходну частину державного бюджету, місцевих бюджетів, державних 

цільових фондів у формі податків, зборів, обов’язкових платежів" [103]. Дещо 

ширший підхід застосовує А. Крисоватий, який звертає увагу на фіскальну і 

регуляційну функції податків і вважає, що податкова політика є особливим 

напрямком ді-яльності держави, що реалізується "у сферах запровадження, 

правового регла-ментування й організації справляння податків і податкових 

платежів, котрі є знаряддям розподілу та перерозподілу частини ВВП і 

формування централізо-ваних грошових ресурсів" [61, с. 43]. Вважаємо це 

визначення не достатньо повним, однобічним, оскільки воно висвітлює лише 

одну сторону податкових відносин, котрі реалізуються в особі держави. На 

наш розсуд, поняття податкової політики є більш широким і його необхідно 

аналізувати не лише як важливу складову фінансової політики, але й як 

систему взаємин між державою і платниками податку. 
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Учені С. Юрій та Й. Бескид досліджують податкову політику – як 

"діяльність держави в сфері встановлення, правового регламентування та 

організації збирання податків і податкових платежів у централізовані фонди 

грошових ресурсів" [40, с. 323]. В наведеному визначені йдеться лише про 

реалізацію фіскальної функції податків, і зовсім не розглядається податкова 

політика як інструмент впливу на соціально-економічний розвиток країни. 

Податкову політику розглядають як один з найважливіших важелів 

втручання держави в соціально-економічні процеси та як таку, що становить 

комплекс економічних, організаційних і правових заходів щодо регулювання 

податкових відносин.  

На нашу думку, податкова політика – це взаємовідносини між державою 

та платниками податків з приводу встановлення та стягнення податків до 

централізованих фондів грошових коштів, що мають виконувати як 

регулюючу так і стимулюючу функцію через трансформаційний механізм 

регулювання в умовах стабілізації економіки України. 

Податкова політика має формуватися та реалізовуватися на таких 

принципах її побудови, що мають вирішувати такі головні протиріччя: між 

інтересами платників податків та інтересами держави; між інтересами 

населення та інтересами підприємств. Тобто збалансування цих інтересів при 

розробці принципів формування податкової політики та при її реалізації – і є 

ключові задачі, що стоять перед державою при здійсненні свого впливу на 

соціально-економічні процеси в країні при здійсненні податкової політики. 

Так, О. Василик виділяє кілька наукових принципів податкової політики: 

економічну ефективність, соціальну справедливість, рівнонапруженість, 

стабільність, гнучкість [12, с. 39].  

В. Опарін окремо аналізує принципи формування податкової системи, до 

яких відносить рівнонапруженість в оподаткуванні, урівноваженість інтересів 

держави і платників податків, цілеспрямоване застосування податків як 

фінансових інструментів регулювання пропорцій соціально-економічного 

розвитку; принципи оподаткування, сутність яких висвітлює в контексті 
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розроблених А. Сміттом класичних засад справляння податків; принципи і 

напрями податкової політики. При цьому напрями податкової політики 

визначаються завданнями соціально-економічного розвитку і можуть мати 

стимулюючу або стримуючу спрямованість. На думку дослідника, мета 

податкової політики полягає в забезпеченні дієвості податків у реалізації 

завдань нарощування національного капіталу за рахунок капіталізації 

прибутку та сприяння інвестиціям, стимулювання (чи стримування) експорту 

або імпорту, забезпечення зайнятості населення і політики доходів, 

бюджетного вирівнювання регіонального розвитку, гуманізації суспільних 

відносин, демографічної й молодіжної політики та сприяння розвитку сім’ї 

тощо як через фіскальну, так і через регулятивну функції податків. На відміну 

від О. Василика, В. Опарін виокремлює два головні і “певною мірою 

протилежні принципи” реалізації податкової політики – стабільності й 

гнучкості [103, 104, 256, с. 269]. 

Сутність податкової політики проявляється у формах та методах мобілізації 

фінансових ресурсів та їх використання відповідно до завдань та потреб держави 

[12, 14, 40, 43, 46]. Податкова політика справляє особливий вплив на рівень 

соціально-економічного розвитку країни та суб’єктів економіки. Така політика 

створює низку умов, необхідних для забезпечення сприятливого інвестиційного та 

інноваційного клімату в державі, стимулювання підприємницької активності, 

підвищення якості життя. Тому сутність податкової політики виявляється в 

сукупності організаційно-правових та фінансово-економічних заходів держави у 

сфері регулювання податкових відносин, які спрямовані на мобілізацію та 

використання фінансових ресурсів у системі регулювання макроекономічної 

стабілізації в  країні. 

Отже, вітчизняні економісти одностайні у трактуванні соціально-

економічної природи податкової політики як суб’єктивного явища, що, з 

одного боку, має відзначатися стабільністю, а з іншого – оперативно реагувати 

на циклічні зміни в економічній і соціальній сферах. Водночас простежуються 

розбіжності у визначенні окремих принципів реалізації податкових 
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правовідносин, що можна пояснити різницею у масштабності охоплення 

предмета дослідження, а також пошуком балансу між фіскальними інтересами 

держави та потребами економічного зростання і дотриманням проголошених 

конституційною доктриною держави соціальних стандартів. 

Крім того, за сучасних умов теоретична концептуалізація наукових засад 

ефективності податкової політики набуває прагматичної інтерпретації в 

контексті узагальнення нормативних принципів оподаткування, які А. 

Соколовська поділяє на декілька груп: фіскальні, політико-економічні, 

соціально-етичні, організаційно-технічні [181, с. 90; 238].  

Таблиця 2.5 

Системні принципи податкової політики  
Тип принципу Цілі Інструменти 

Стабільність 
 

сталі платежі для платників 
податків на майбутній період. 
пільги, щодо вирішення завдань 
структурної перебудови 
економіки, стимулювання 
стабілізації та  розвитку 

встановлення переліку 
загальнодержавних і місцевих 
податків і зборів, а також твердих і 
граничних податкових станок 
тимчасовий та цільовий характер 
пільг 

Адаптивність Стабільність системи 
оподаткування має просторові та 
часові обмеження, оскільки 
економічний і соціальний 
розвиток постійно потребує 
удосконалення податкового 
механізму 

Проведення податкових реформ, 
або еволюційним шляхом за 
допомогою постійного 
удосконалення тих чи інших 
елементів системи оподаткування 
 

Рівнонапруженість Розмір сплаченого податку 
повинен перебувати у прямій 
залежності від об’єкта 
оподаткування – величини 
отриманого доходу 

Встановлення прогресивних та 
диференційованих ставок 
оподаткування та пільг 

Соціальна 

справедливість 

Перерозподіл ВВП між окремими 
соціальними групами населення, 
метою якого є підвищення 
добробуту  

Застосування різних форм 
пільгового оподаткування,  
диференціації податкових ставок. 

Економічна 

ефективність 

Активізація інноваційної та 
інвестиційної діяльності, 
впровадження прогресивних 
технологій, розвиток експорт 
но-імпортної діяльності 

Застосування диференціації ставок 
податків, пільгового 
оподаткування, надання 
податкового кредиту, податкових 
канікул, запровадження 
спеціальних режимів 
оподаткування 

Розроблено автором. 
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Принципи формування податкової політики держави – науково 

обґрунтовані першочергові положення, головні напрями та орієнтири для 

здійснення державної податкової політики. 

Принципи оподаткування в Україні змінювалися і відображалися у 

цілях і завданням, що стоять перед податковою політикою при їх виконанні. З 

урахуванням всього вищенаведеного, вважаємо за доцільне запропонувати 

таку  типологію принципів ефективної податкової політики, які вказані в 

таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 
Групування принципів податкової політики України 

Номер Групи принципів Принципи оподаткування 
1. Фіскально-бюджетні Фіскальна достатність, еластичність, збалансування 

податкових надходжень між Державним та 
місцевими бюджетами 

2. Економічні Економічної ефективності, стимулювання 
підприємницької діяльності та інвестиційної 
діяльності, збалансування інтересів суб’єктів 
економіки 

3. Соціальні Соціальна справедливість, соціалізація економіки, 
підвищення добробуту громадян 

4. Загально організаційні Доступність, зручність сплати, 
економічна обґрунтованість, 
 економії адміністрування податків 

Розроблено за даними [10]. 

 

Запропоновані принципи оптимальної податкової політики України 

можуть бути описані так. 

Еластичність – здатність податків адекватно реагувати на зміни 

економічного та соціального стану в країні шляхом автоматичного збільшення 

або зменшення їх надходжень в залежності від соціально-економічної ситуації 

в країні та моделі податкової політики. 

Збалансування податкових надходжень між державним та місцевими 

бюджетами – розподіл фінансових повноважень між державним та місцевими 

бюджетами таким чином, щоб максимально дозволити виконувати функції та 

завдання державного регулювання. 
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Стимулювання макроекономічної стабільності га осгові розвитку 

підприємницької діяльності та інвестиційної діяльності – введення податкових 

пільг та зменшених ставок податків щодо прибутку (доходу), спрямованого на 

розширення виробництва та його модернізацію. 

Стимулювання інноваційного розвитку – введення пільг, які мають 

інноваційний характер, на проведення окремих дослідницьких програм та які 

заохочують початок інноваційної діяльності взагалі, та пільг на проведення 

технічного оновлення виробництва. 

Економічної ефективності – оподаткування повинне стимулювати 

струкруну перебудову економіки країни та суспільні трансформації, не 

повинне знижувати ефективність розподілу ресурсів і тінізацію економіки. 

Соціальна справедливість – це використання такого механізму 

податкового регулюванння, який відповідає цілям соціалізації економіки та 

підвищенню соціальних стандартів та якості життя громадян. 

Під платоспроможністю розуміється те, що кожний платник має 

перераховувати в бюджет ту частину свого доходу, яка відповідала б його 

здатності платити, тобто вказується на необхідність справедливого розподілу 

податкового тягаря згідно з критеріями горизонтальної і вертикальної 

справедливості. 

Еквівалентність – рівень податкових платежів окремого громадянина 

має відповідати корисності наданих йому суспільних благ, що фінансуються з 

державного та місцевих бюджетів за рахунок цих податкових платежів [10].  

Презумпція правомірності рішення платника податків – якщо норма 

закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або 

якщо норми різних. Реалізація цього принципу є результатом узгодження 

податкової та бюджетної політик. 

Поєднання інтересів держави та платників податків – встановлення 

системи оподаткування таким чином, щоб відбувалося стале та достатнє 

надходження податків до бюджетів різних рівнів з одночасним сприянням 

соціально-економічному розвитку суб’єктів господарювання, територіальних 
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громад та країни в цілому через збалансування принципів економічної 

ефективності та соціальної справедливості. 

Таким чином, запропоновані принципи оподаткування у своїй 

сукупності мають при їх реалізації сприяти не лише наповненню Державного 

та місцевих бюджетів, але й служитимуть гарним орієнтиром для податкової 

політики щодо її регулюючого впливу на соціально-економічний розвиток як 

країни в цілому, так і окремих її громадян та підприємств. 

Аналіз підходів у сфері встановлення принципів оподаткування країни, 

виявлено, що кожні принципи встановлювалися виходячи із змін цілей та 

завдань, що стояли перед податковою політикою держави і які в свою чергу 

змінювали напрями її реалізації.  

Податкова політика як складова фінансової політики може розглядатися 

як у вузькому, так і в широкому значеннях. Ми вже висвітили “вузький 

підхід”, що характеризує політику у сфері оподаткування як систему 

державних заходів у сфері законодавчого регламентування податків і зборів. З 

огляду на це податкова політика є тотожною політиці державних доходів, яка 

в поєднанні з політикою державних видатків формує фіскально-економічну 

політику держави.  

Широкий підхід до обґрунтування сфери податкової діяльності держави 

та інших суб’єктів оподаткування ґрунтується на оптимальному поєднанні 

фіскальної і розподільчо-регулятивної природи податків. У цьому ракурсі 

податкова політика – це складова економічної політики держави, спрямована 

на формування податкової системи, що забезпечує економічне зростання, 

сприяє гармонізації економічних інтересів держави і платників податків з 

урахуванням соціально-економічного становища в країні [254, с. 55]. Згідно з 

цим визначенням, податкова політика є не лише частиною фіскально-

економічної політики, а й важливим опосередкованим методом державного 

регулювання економіки, дієвим знаряддям економічної політики.  

Розглядаючи сутнісні характеристики податкової політики як такі, що 

виходять за межі процесу нарахування та сплати податків, І. Майбуров 
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наголошує на необхідності всебічного використання податкових фінансів для 

виконання низки нових законодержавних функцій і завдань, а саме: 

здійснення ринкових трансформацій, регулювання зростання виробництва, 

стимулювання розвитку пріоритетних галузей, впливу на інвестиційну 

політику та структурні зміни в економіці. Водночас таке розширене 

тлумачення податкової політики суперечить сучасним підходам до ролі 

податків у постіндустріальному суспільстві. Отже, в контексті соціально-

економічної природи податкового перерозподілу частини вартості ВВП 

податкову політику слід розглядати як складову соціально-економічної 

політики держави, що передбачає формування такої податкової системи, яка 

стимулюватиме нагромадження й раціональне використання національного 

багатства країни, гармонізуватиме інтереси економіки та суспільства і завдяки 

цьому забезпечуватиме соціально-економічний суспільний прогрес [72, с. 

434].  

У процесі аналізу податкової політики та оцінки її ефективності 

потрібно ґрунтовно вивчити її елементи – суб’єкти податкової ініціативи, 

принципи формування, інструменти, мету, методи реалізації (рис. 2.13).  

Результативність податкової політики визначається на стадії її 

формування. У науковій літературі виокремлені такі критерії побудови 

податкової політики [109, с. 250]:  

1) співвідношення прямих і непрямих податків; 

2) широта застосування податкових пільг, їх характер і мета;  

3) використання прогресивних ставок оподаткування та діапазон їх 

прогресії або переважання пропорційного оподаткування;  

4) запровадження системи знижок і відрахувань, їх цільова 

спрямованість;  

5) дискретність або безперервність оподаткування;  

6) методи формування податкової бази;  

7) типологізація оподаткування за окремими доходами і платниками 

податків.  
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Рис. 2.13 Елементи податкової політики держави 

Джерело: розроблено автором. 

 
Крім того, на першому етапі податкової політики, тобто на стадії її 

формування, визначаються мета і завдання діяльності держави у сфері 

оподаткування, які належить виконати на другому етапі податкової політики, 

тобто на стадії її реалізації (рис. 2.14).  

До основних завдань державної податкової політики належать такі: 

1) фіскальні – перерозподіл частини вартості створеного ВВП на 

користь зведеного бюджету, цільових державних фондів, інших 

централізованих фондів у необхідних для виконання загальнодержавних 

конституційних зобов’язань обсягах;  
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Рис. 2.14 Стадії податкової політики [117, с. 251] 

 

2) економічні – ефективне державне регулювання національної 

економіки, підвищення темпів економічного зростання, ліквідація 

структурних диспропорцій суспільного відтворення, стимулювання 

інвестиційної діяльності;  

3) соціальні – вирівнювання фінансової спроможності різнодоходних 

категорій громадян, підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених 

верств населення, стимулювання інвестицій у розвиток людського капіталу; 

4) міжнародні – виконання міжнародних фінансових зобов’язань 

держави, зміцнення економічних зв’язків з іншими країнами, гармонізація 

митного оподаткування, недопущення подвійного оподаткування шляхом 

укладання відповідних міждержавних угод;  

5) екологічні – охорона навколишнього природного середовища і 

забезпечення раціонального природокористування, створення 
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компенсаційного механізму за користування природними ресурсами та 

видобуток корисних копалин, стимулювання інвестицій у збереження 

природного капіталу для майбутніх поколінь.  

Державне податкове регулювання національної економіки здійснюється 

шляхом використання таких фіскальних інструментів, як податкові ставки, 

формування бази оподаткування, податкові пільги, податкові санкції.  

Залежно від мети і завдань податкової політики на конкретному етапі 

розвитку суспільства реалізуються властиві їм моделі (форми) організації 

податкових відносин. За умов сьогодення сформувалися три основні моделі 

податкової політики (рис. 2.15).  

 

 
Рис. 2.15 Основні моделі податкової політики [72, с. 439] 

 

Більшість науковців сходяться на думці, що тип або модель податкової 

політики – це апробований низкою країн результативний взірець податкової 

політики, який можуть наслідувати інші країни [72, с. 847].  

Держава, яка провадить політику максимальних податків, застосовує 

достатньо високі податкові ставки, обмежує податкові пільги і запроваджує 

нові податки з метою максимального збільшення податкових надходжень. 

Якщо ж економічних, соціальних, політичних передумов для політики 

максимальних податків немає (економічна криза, надзвичайний політичний 

стан, війна), одразу ж проявляються її негативні наслідки [114, с. 248]:  
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1. Скорочення фінансових ресурсів у платників податків унеможливлює 

економічне зростання, а також суттєво скорочує обсяги розширеного 

відтворення. 

2. Небажання сплачувати високі податки спотворює податкову етику 

платника податку і в підсумку спонукає до ухиляння від оподаткування.  

3. Масово розвивається тіньова економіка, що базується на 

“викачуванні” фінансових ресурсів із національного багатства суспільства і 

переказуванні їх на закордонні рахунки іноземних банків. 

Політика економічного розвитку характеризується мінімізацією 

податкового навантаження, яке призводить до зниження суми і частки 

податкових надходжень зведеного бюджету, що, своєю чергою, 

супроводжується скороченням державних інвестицій і бюджетних асигнувань 

на утримання соціальної сфери і соціальний захист населення. Послаблення 

фіскального тягаря за збереження певного рівня інвестиційних вкладень 

позитивно впливає на економічну активність бізнесу. Як свідчить світовий 

досвід, податкова політика, спрямована на економічне зростання, набуває 

особливої значущості у посткризові періоди. Так було у період повоєнного 

відновлення економічної системи Німеччини та Японії; досить успішно ця 

модель функціонувала у 80-ті роки ХХ ст. у США як системний елемент 

рейгономіки; на початку ХХІ ст. економічні чинники стали пріоритетними у 

становленні та розвитку податкових систем Китаю, Індії, Бразилії, Мексики.  

Політика виважених податків є компромісною комбінацією переваг 

максимального і мінімального оподаткування. Така політика характерна для 

високорозвинених країн, які досягли традиційної межі економічного 

зростання (Велика Британія, США, Канада). Конституційна доктрина 

американської фінансової моделі суспільного вибору характеризується 

достатньо високим рівнем державних соціальних гарантій і стандартів, з 

одного боку, а з іншого – помірний рівень оподаткування виконує 

попереджувально-забезпечувальну функцію збереження і зміцнення 

конкурентних позицій на світових товарних ринках, а також досягнення 
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пріоритетного становища на новостворених ринках високотехнологічної 

продукції [3, 18, 52].  

Підвищення адресності податкових преференцій і регулювання 

податкового навантаження на галузі дає змогу здійснювати структурну 

перебудову економіки згідно з вимогами еволюційного розвитку світового 

ринку, що передбачає дестимулювання розвитку застарілих і недієздатних 

виробництв за одночасного стимулювання нових перспективних напрямів 

суспільного відтворення. Пріоритетність завдань політики виважених податків 

ґрунтується на оптимальному поєднанні фіскальних, економічних, соціальних 

факторів.  

Як свідчить аналіз теоретичної концептуалізації та проблематики 

функціонування моделей реалізації податкової політики, жодна з моделей у 

чистому вигляді не застосовується. Натомість значного поширення набули 

різноманітні їх комбінації зі збереженням провідної ролі однієї з форм 

організації фіскальних відносин. Визначальною при виборі способу 

провадження податкової політики все ж залишається форма організації 

суспільних відносин у країні з притаманною їй схемою розподілу та 

перерозподілу вартості ВВП і національного доходу [229]. 

Розглянемо еволюцію фіскальної політики у напрямі стимулювання 

економічного розвитку впродовж останніх років. Так, у період 2001-2004 рр. 

податкова та бюджетна політика спрямовувалася на становлення та зміцнення 

вітчизняного бізнесу за рахунок підвищення ліквідності національних 

компаній та стримування зростання соціальних видатків із метою звільнення 

бізнесу і держави від додаткових соціальних видатків. Винятком був 2004 р., 

коли відбулося суттєве підвищення соціальних видатків бюджету. З метою 

підтримки формування національного капіталу активно застосовувалися 

протекціоністські інструменти фіскальної політики, що проявлялося у наданні 

податкових пільг та преференцій компаніям, лояльним до органів державної 

влади, та в одночасному посиленні податкового навантаження на інших 

суб’єктів господарювання [203, 205, 206]. 
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З погляду застосування принципу економічності податкового 

регулювання ефективною і оптимальною вважається податкова система з 

широкою базою оподаткування, низькими податковими ставками і 

відсутністю податковий пільг. Проте, застосування пільг є ефективним у 

випадку проведення економічної політики держави на основі балансу 

інтересів суб’єктів економіки, а саме використання для стимулювання 

розвитку пріоритетних галузей та видів діяльності, зокрема в інвестиційно-

інноваційній сфері. Не дотримання принципу стабільності привели до того, що 

постійна зміна податкових пільг та їх надмірно велике число не мали 

достатнього соціально-економічного обґрунтування, адже стимулююча роль 

пільг базувалася на підтримці лише окремих підприємств, а не пріоритетних 

галузей чи сфер національної економіки. Це створювало нерівні конкурентні 

умови для суб’єктів господарювання, привело до підвищення монополізації 

економічного простору та стримування ринкових відносин загалом. 

Незважаючи на значне число додаткових заходів щодо структурної 

перебудови економіки, становище в інвестиційній сфері протягом 

післяреформеного періоду погіршувалося. Заохочуючи звільнення від 

оподаткування прибутку, внаслідок чого підприємства розвиваються, 

податкова система тим самим стимулювала закріплення структурних 

деформацій через надання пільг не пропульсивним галузям.  

За оцінками фахівців НІСД, найпоширенішими  заходами податкового 

стимулювання інвестиційних процесів в той період були [24, 124] 

1. Створення  спеціальних економічних зон (СЕЗ) та територій 

пріоритетного розвитку (ТПР), з величезними податковими пільгами, які не 

підкріплювалися інвестиційними зобов’язаннями. Закономірно, що в 2003 р. 

загальна величина наданих пільг складала 133% обсягу загальних податкових 

надходжень і 95 % щодо доходів Зведеного бюджету. Крім цього, існував 

регіональний дисбаланс у наданні пільг: понад 90 % податкових пільг у межах 

СЕЗ і ТПР отримали суб’єкти підприємництва східних та південних областей 

України. Водночас макроекономічні показники свідчать, що активної 
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державної підтримки потребували саме західні та північні регіони України, де 

з початку незалежності відбулася ліквідація середньо технологічних галузей 

(радіотехнічної, електронної, ВПК). 

2. Маніпуляція ставками податків, зборів та платежів із метою 

створення бар’єрів доступу на ринок небажаним суб’єктам господарювання. 

Крім того, з метою підвищення цінового резерву конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції активно використовувався інструмент заниження ставок 

податкових платежів за користування природними ресурсами України. 

3. Необгрунтоване і нераціональне бюджетне фінансування окремих 

секторів та суб’єктів економіки. З одного боку, реальна частка капітальних 

інвестицій у структурі бюджетних витрат у 2001-2004 рр. була дещо вищою, 

ніж у 2005-2008 рр., з іншого, – інвестиції більшою мірою спрямовувалися на 

локальні цілі окремих галузей економіки, регіонів, а інколи і суб’єктів 

підприємницької діяльності, пов’язаних клієнтськими відносинами з 

представниками органів державного управління. Через це ефективність 

капітальних витрат державного бюджету істотно знижувалася. 

4. Субсидування окремих видів економічної діяльності за рахунок 

стримування цін і тарифів на послуги державних монополій. Прихована 

підтримка реального сектору економіки регіонів, зокрема експортно-

орієнтованих її секторів, спричинила “жертвування” нормою прибутку 

інфраструктурних галузей, у т. ч. підприємств транспортної та паливно-

енергетичної галузей. Це призводило до недофінансування поточних та 

інвестиційних потреб, збільшення рівня амортизації основних фондів, 

підвищення навантаження на видатки державного та місцевих бюджетів. 

Найбільші пільги надавалися таким галузям:вугільна промисловість, 

гірничо-металургійний комплекс та сільське господарство, які не можуть 

вважатися пріоритетними для впровадження політики стабілізації чи розвитку. 

Надання таких пільг здійснювалося з соціально-політичних міркувань. 

Хоча політика стимулювання інвестиційної діяльності у період 2001-

2004 рр. характеризувалася підтримкою вітчизняного бізнесу на внутрішньому 
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та зовнішньому ринку. Проте селективні податкові преференції для окремих 

підприємств створили нерівні конкурентні умови ділової та інвестиційної 

активності. Як наслідок, деформувалося інвестиційне середовище в регіонах 

України, недоотримувалися бюджетні доходи, що негативно вплинуло на 

споживання, розвиток інноваційного виробництва й економічну активність 

загалом. Крім того, поширилися явища лобіювання окремих великих 

підприємств, наближених до органів державної влади, для надання різного 

роду преференцій, посилилася несумлінна конкуренція, монополізм, цінові 

змови, рентоорієнтована мотивація господарювання та зворотній вплив 

інсайдерових фінансово-економічних груп на суспільно-політичний та 

соціально-економічний розвиток держави. 

На протязі 2005-2008 рр. спостерігались значні зміни в податковому 

регулюванні та намітилась тенденція підвищення темпів зростання 

податкових надходжень за основними видами податків. Трансформація 

фіскальної системи сприяла істотному збільшенню доходів бюджетів всіх 

рівнів за всіма статтями. Протягом цього періоду відбулося формування 

єдиного податкового простору, який надає всім учасникам ринку рівні 

можливості та усуває податкову дискримінацію окремих суб’єктів залежно від 

лояльності, місця розташування чи номенклатури продукції. Тобто була 

сформовано ефективніша та стабільніша модель податкової політики 

[42,43,45]. 

Характерні особливості цієї політики. 

1. Скасування необгрунтованих пільг в межах СЕЗ та ТПР. 

2. Завершення дії спеціальних режимів інвестиційної діяльності. 

Щодо державної підтримки окремих галузей. Зокрема, окремі вітчизняні 

автомобілебудівні підприємства. 

3. Перекриття легальних схем мінімізації сплати податків. Це 

стосується зловживань у сфері експорту-імпорту, відшкодування ГІДВ для 

фіктивного експорту, боротьби з “дірками” податкової системи, а також 

зловживань у страховій сфері . 
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В наступні роки процес удосконалення податкової системи України з 

врахуванням норм європейського видаткового законодавства, а також аспектів 

реалізації податкової політики, передбачених ГАТТ/СОТ, Організацією 

економічного співробітництва та розвитку, ООН, Спільним доробком ЄС 

(acquis communautaire). Україною укладено міжнародні договори про 

уникнення подвійного оподаткування з найбільшими торговельними та 

інвестиційними партнерами України – усіма країнами СНД та Європи, 

багатьма країнами Азії, Північної та Південної Америки і окремими країнами 

Африки [18]. 

Реалізація ефективної податкової політики залежить від багатьох 

чинників внутрішнього та зовнішнього типу [23, 25, 52, 118]. До внутрішніх 

відносять: рівень добробуту населення, ступінь фінансування соціальних 

програм; рівень зайнятості та безробіття населення; рівень економічних 

показників економіки; характер нормативно-правового забезпечення; 

політичну ситуацію в державі. До зовнішніх чинників: міжнародне 

співробітництво, фінансові та  економічні відносини держави з іншими 

країнами світу. 

Держава за рахунок налагодженої податкової політики здатна 

вирішуватися ряд задач, а саме: стабілізація економіки країни, забезпечення 

зайнятості населення, створення сприятливого клімату для залучення 

інвестицій, розвиток соціальної інфраструктури регіонів і країни в цілому. 

Для того, щоб покращити податкову систему і податкову політику уряд 

країни 1 січня 2011 року ввів в дію новий Податковий Кодекс України [119]. 

Аналіз дії норм Податкового кодексу України підтверджує ефективність 

його фіскальної ролі, оскільки в розрізі окремих бюджетоутворюючих 

податків простежується стійка тенденція до збільшення їх обсягів як це 

описано в параграфі 2.1.Однак частка податкових надходжень у зведеному та 

державному бюджеті  України стійко падає як видно на рис.2.16 та 2.17. 
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Рис. 2.16 Динаміка податкових надходжень у зведеному бюджеті 

 

Податковий кодекс повинен не тільки погодити базові принципи 

податкової та бюджетної політики держави, але, найголовніше, він 

зобов’язаний забезпечити баланс інтересів різних груп населення, 

стимулювати виробників товарів і послуг, і, що не менш важливо, він має 

створювати передумови для реформування всієї податкової системи країни 

для підвищення ефективності її функціонування й максимально можливого 

наповнення дохідної частини державного бюджету й бюджетів регіонів [119]. 

 
Рис. 2.17 Динаміка податкових надходжень у державному бюджеті 
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Податкова політика України має ряд особливостей, а саме:  

– значна складність та суперечливість податкової політики, відсутність 

концепції податкового регулювання;  

– податки в Україні виконують переважно фіскальну функцію, 

стимулююча функція не виконується;  

– складна, неоднорідна та нестабільна нормативно-правова база 

оподаткування та суперечливість окремих законодавчих норм;  

– структура податків не є оптимальною,  не виконується регулювальна 

функція податків;  

– однією з особливостей системи оподаткування України є великий 

перелік податкових пільг;  

– витрати на адміністрування окремих податків є значними порівняно з 

доходами бюджету, що формуються за рахунок їх справляння;  

– зростання рівня ухилення від оподаткування, сплати податків та 

розширення тіньового сектора економіки;  

– діяльність  Міністерства  Фінансів,  Державної  податкової  служби, 

Держмитслужби щодо реалізації державної податкової політики є недостатньо 

узгодженою і ефективною внаслідок недосконалого правового регулювання їх 

взаємовідносин; 

– корумпований і каральний характер  податкових відносин [45, с.121; 

47]. 

Виходячи з цих обставин необхідно сформулювати напрями 

реформування податкової системи України. Основними напрямками 

реформування податкової політики України є: 

– Удосконалення законодавства у сфері оподаткування, а саме 

корегування Податкового Кодексу України. 

– Покращення системи адміністрування податків та зборів.  

– Зміна ставок податків і зборів, а також приведення структури податків 

до оптимальної.  

– Забезпечення рівномірного податкового навантаження серед всіх 
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платників податків.  

– Збільшення податкової бази із значної кількості ефективних податків.  

– Зменшення податкових витрат.  

Сучасна податкова політика не  виступає як ефективний  засіб 

регулювання макроекономічних процесів та соціалізації економіки і потребує 

реформування. Необхідність реформування податкової політики країни 

пов’язана з тим, що порушуються всі принципи і механізмі її функціонування. 
Для податкової політики нашої держави поки що характерне те, що: 

– по-перше, нові податки не проходять пілотного випробування; 

– по-друге, не обґрунтовуються ставки оподаткування, а тому їх часто 

змінюють; 

– по-третє, в економічну систему політичними методами 

впроваджуються елементи податкових систем розвинутих ринкових країн. Це 

свідчить про неефективність принципів і методів державного управління, про 

примат політики нової законодавчої влади над економікою, але необхідно 

бачити корені суспільного розвитку не в політиці, а в економіці та фінансах, 

тобто необхідна економічна політика. Тільки у цьому разі економічна політика 

стає двигуном прогресу, виступає одночасно формою використання 

об’єктивних економічних законів і формою вирішення суперечностей в 

економіці [259]. 

Реформування податкової політики повинно йти через структурну 

перебудову економіки і фінансів. Тільки на основі цього можна досягти 

стабілізації і збалансованості як торгово-платіжного балансу, так і бюджету 

держави [43, 44, 45, 46]. 

В цьому напрямі передбачаються два шляхи. По-перше, цілеспрямована 

підтримка структурної перебудови найбільш важливих для функціонування 

економіки галузей і виробництва державними коштами, кредитами, 

державними гарантіями державним інвесторам. По-друге, перебудова 

виробництва відповідно до вимог ринку за рахунок власних коштів 

підприємств, кредитів і позичок. 



 
 

147

2.3. Податковий механізм у системі антикризового фінансового 

макрорегулювання 

 

Проблемні питання фіскального регулювання економічних процесів 

відображені в дослідженнях багатьох українських фахівців, зокрема 

В. Андрущенка, В. Вишневського, О. Данілова, В. Дем’янишина, Ю. Іванова, 

А. Крисоватого, Л. Лисяк, І. Луніної, В. Мельника, В. Опаріна, К. Павлюк, 

Н. Прокопенко, А. Соколовської, О. Тимченко, В. Тропіної, Т.Паєнтко, 

І. Чугунова,  М.  Кондратенко. Серед зарубіжних вчених проблеми 

фіскального регулювання на основі  інституціоналізації досліджували: 

А. Алчіан, Ш. Бланкарт, А. Вагнер, О. Вилкова, О. Вільямсон, Дж. Б’юкенен, 

Д. Брюммерхофф, Дж. М. Кейнс, Г. Клейнер, Дж. Колеман, Дж. Коммонс, 

Р. Коуз, І. Майбуров, Р. Масгрейв, Р. Метьюз, Д. Норт, Т. Парсонс, 

П. Самуельсон, Е. Селігман, Дж. Стіглер, Дж. Стігліц, М. Фрідмен, 

Е. Фуруботн, Ф. Хаєк, Дж. Хансен, Дж. Хікс, Дж. Ходжсон, Т. Юткіна.  

В залежності від етапу економічного розвитку, поточних та стратегічних 

цілей, формується стимулююча чи стримуюча податкова політика, що 

охоплює фіскальні (введення або ліквідація надзвичайних податків, зміна 

податкових ставок та об’єкту оподаткування, управління зовнішнім та 

внутрішнім боргом), монетарні (управління грошовою масою, обліковою 

ставкою, ставною рефінансування та нормою резервування), інституційні 

(реорганізація управлінської структури системи державних фінансів, 

створення нових органів управління або розширення повноважень існуючих) 

та всі інші можливі важелі впливу. Податкова політика реалізується через 

податковий механізм. Послідовність податкового регулювання набуває такого 

вигляду: податкова політика – податковий механізм – соціально-економічні 

процеси (рис. 2.18). Внутрішній зміст податкового механізму визначається 

роллю податків у перерозподільчому процесі.  
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Рис. 2.18 Елементи податкового механізму макроекономічної стабілізації [232] 

 

Механізм податкового регулювання стабілізації економіки може бути 

описаний наступним чином 

),,,,,( PARPIVMFMPR  , (2.1) 

де M – методи; V – важелі; I – інструменти; P – політика; R – реформи як 

антикризовий інструмент; PA – параметри вимірювання податкового 

регулювання макростабілізації. 

),,,( VVVV FZKEPNMAFPA  , (2.2) 

де VMA   – макропоказники (ВВП, ВНП, індекси сталого розвитку, 

індекси тінізації тощо); VPN  – податкове навантаження за видами податків; 

VKE  – коефіцієнти ефективності податкового навантаження (податкові 

коефіцієнти, коефіцієнти елімінації); VFZ  – функціональні залежності між 
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макропоказниками та показниками податкового навантаження.  

У науковій літературі податковий механізм розглядається в широкому, 

тобто в загальнотеоретичному, та вузькому або  практичному аспектах. У 

першому разі податковий механізм – це організаційно-економічна категорія, 

яка відображає об’єктивно необхідний процес управління перерозподільчими 

відносинами, що виникають при одержавленні частини новоствореної вартості 

ВВП; регламентації системи податкових правовідносин [235, 256].  

Зміст податкової політики як частини економічної політики полягає в 

управлінні економікою, яке здійснюють центральні органи державної влади та 

управління з урахуванням об’єктивних економічних законів шляхом 

збалансованого розвитку всіх галузей національної економіки і регіонів 

країни, координації економічних процесів відповідно до цільової 

спрямованості інноваційного розвитку. Податкова політика реалізується через 

механізм податкового регулювання (рис. 2.19). 

 
 

 
 

Рис. 2.19  Механізм податкового регулювання  [72, с. 443] 
 

 

Дієвість податкового механізму визначається насамперед результатами 

податкового контролю, який є формою прояву контрольної функції податків. 

Податковий контроль – це завершальна стадія планово-організаційної 
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податкової роботи, а його безпосереднє призначення – систематична 

діяльність, спрямована на наближення фактичних обсягів виконання 

податкових надходжень до бюджету із запланованими показниками. 

Конкретні форми і види контрольно-перевіряльної роботи за правильністю, 

повнотою, своєчасністю нарахування і сплати податків встановлюються 

податковим законодавством. 

Врахувавши суть і характерні ознаки складових податкового механізму, 

опишемо його зміст як системного явища. У нашому дослідження податковий 

механізм будемо розглядати як сукупність прийомів, методів, організації 

податкових відносин, розподільчих і перерозподільних відносин, які 

формуються централізовані грошові фонди для виконання функцій і завдань 

держави, регулюють рівень соціально-економічного розвитку, обсягів 

споживання і нагромадження суб’єктів економіки.  

Податковий механізм охоплює всю сукупність правил, форм, методів 

оподаткування, починаючи від стадії планування податків і завершуючи їх 

обліком і звітністю. До сфери його дії належать визначення категорій 

платників податків, об’єкта і джерела податку, одиниці вимірювання об’єкта 

оподаткування, переліку пільг і ставок; встановлення штрафних санкцій за 

податкові правопорушення; інші процедури теорії та практики нарахування й 

утримання податків.  

Податкове планування, регулювання та контроль як функції управління 

в системі податкового регулювання та  організації податкових відносин 

поєднують централізоване регулювання економіки та розвиток і розбудову 

ринкових відносин. З огляду на це можна стверджувати, що податковий 

механізм є дієвим інструментом цілеспрямованої державної економічної 

політики за умов стимулювання конкуренції й підприємництва, який дає змогу 

стимулювати економічний розвиток залежно від конкретних завдань, стратегії 

й тактики фінансової політики (див. додаток Д). 

Структурна криза всіх сфер світової економіки 2008-2010 рр. засвідчила 

неспроможність ринкового механізму до саморегулювання і поставила нові 
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завдання перед державою щодо вибору ефективних форм фінансово-

бюджетного механізму регулювання розширеного відтворення. Фінансова 

нестабільність набула глобальних масштабів, призвівши до зниження рівня 

соціально-економічного розвитку, купівельної спроможності більшості 

населення, істотного скорочення внутрішнього попиту. Все це вимагає 

адекватних змін у системі фінансово-економічних відносин, одним з 

пріоритетних напрямів яких є перегляд концепції оптимального 

оподаткування.  

Упродовж останніх років тенденції податкової політики, які 

сформувалися в останній чверті ХХ ст., набули якісно нових обрисів: 

призупинилися процеси послідовної лібералізації подоходного оподаткування 

юридичних і фізичних осіб, співвідношення між податковими надходженнями 

до бюджету змінилося на користь непрямих податків і податків на соціальне 

страхування. 

Світова статистика засвідчує, що стабільне й послідовне зниження 

середньосвітової ставки податку на прибуток в 2009 р. становило 25,5% 

(25,8% – у 2008 р.). Середня ставка корпоративного прибуткового податку в 

країнах ЄС вперше за останні 25 років припинила спадну тенденцію і 

стабілізувалася на рівні 23,2%. Донедавна майже всі країни використовували 

зниження податку на прибуток як інструмент конкурентної боротьби за 

інвестиції. Лише за останні десять років середня ставка цього податку в ЄС 

знизилася з 34% у 1999 р. до 23% у 2009 р. Природно, що глобальний 

економічний спад суттєво змінив цю політику. Крім того, в 2009 р. багато 

урядів промислово розвинених країн вжили заходів щодо розширення бази 

податку на прибуток – обмежили перелік витрат, які відносяться на 

зменшення бази оподаткування, посилили контроль за 

внутрішньокорпоративним ціноутворенням [15, 18, 52, 81, 170, 172].  

У сфері непрямого оподаткування середня ставка ПДВ у країнах ЄС 

протягом усього кризового періоду залишалася загалом стабільною – в межах 

19,5%. Незначне її підвищення відбулося лише в 2009 р. – до 19,8%. Водночас 
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загальносвітова тенденція за 2005-2009 рр. характеризується незначним 

зниженням ставки ПДВ – на 0,5% (додаток Е.2) [165, 171, 181 с. 56].  

Світова фінансова криза змінила умови соціально-економічного 

розвитку провідних країн світу, переорієнтувавши усталені в міжнародній 

податковій практиці тенденції еволюції податкової політики. Глобальна 

економіка вступила у фазу науково-технічної революції, якій притаманні 

якісні зміни у системі факторів суспільного відтворення [167, с. 41]:  

1) змінюються сировина, матеріали, різновиди готової продукції на 

міжнародному рівні у сфері промислового та сільськогосподарського 

виробництва;  

2) відбувається заміна стандартних технологій нано- та біологічними 

процесами;  

3) здійснюється успішний пошук альтернативних джерел енергії та 

активна заміна структури енергоспоживання у світовій економіці;  

4) поліпшується якість і підвищується кваліфікаційний рівень 

виробничого персоналу та системи його професійної підготовки;  

5) формується глобальна інформаційна інфраструктура світової 

економіки;  

6)  нарощується процес екологізації виробництва і формування 

планетарної стратегії модернізації клімату й екосистем Землі;  

7) науково-виробничий розвиток трансформує сучасну ринкову 

економіку в безперервний інноваційно-відтворювальний процес; 

8) завершується процес глобалізації економіки. 

Попереду – чергова хвиля глобальних податкових реформ, спрямованих 

на пошук нових дієздатних фіскальних механізмів, які б зацікавили 

дослідників, суб’єктів підприємницької діяльності, інвесторів у якнайшвидшій 

модернізації виробництва за окресленими напрямами.  

Нові підходи до фіскально-економічної політики слід оцінювати в 

емпіричному контексті, враховуючи те, що процеси вдосконалення і 

реформування податкової системи різняться між собою:  
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1) процес удосконалення характеризується безперервністю, адже 

скільки часу функціонують податки, стільки ж вони й удосконалюються, тоді 

як реформування має визначений часовий проміжок, тобто є дискретним 

процесом;  

2) удосконалення супроводжується зміною окремих елементів, а 

реформа ґрунтується на істотних перетвореннях податкової системи;  

3) рушійною силою податкової реформи є зміна стратегії податкової 

політики, що проводиться внаслідок переорієнтації соціально-економічного 

курсу держави; натомість процес удосконалення системи оподаткування 

пов’язаний з реалізацією податкової тактики перегрупуванням окремих форм 

податкової форми одержавлення частини вартості ВВП стосовно вирішуваних 

завдань певного періоду економічного розвитку.  

Отже, податкова реформа – це обмежений у часі комплексний процес 

кардинальних змін податкової системи з метою її узгодження з новим змістом 

державної податкової політики.  

Багаторічна історія зародження, становлення, функціонування, розвитку 

податкових систем накопичила значний досвід податкового реформування. 

Усю сукупність податкових реформ можна класифікувати за трьома 

критеріями (рис. 2.20) [96, 99, с. 63]:  

1) за змістом; 

2) за метою і завданнями;  

3) за тривалістю проведення. 

За змістом податкові реформи поділяються на структурні та системні. 

Першим притаманні докорінні зміни окремих структурних елементів системи 

оподаткування, внаслідок чого відбувається кардинальна перебудова 

податкового механізму, податкового адміністрування, системи податкового 

обліку на підприємствах, змінюється структура загальнодержавних і місцевих 

податків, принципово новим змістом наповнюються елементи податку 

(елементи податкової системи за її внутрішньою структуризацією у вузькому 

значенні).  
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Рис. 2.20  Класифікація податкових реформ [110, с. 63] 

 
Другі здійснюються на засадах докорінних перетворень самої системи 

оподаткування, її концептуальних і методологічних основ. Внаслідок такого 

реформування змінюються перелік податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів, принципи побудови податкової системи, співвідношення прямих і 

непрямих податків, рівень податкового навантаження, організаційні 

процедури податкового менеджменту.  

Порівнюючи описані види реформ, можна дійти висновку, що 

результатом структурної реформи повинна стати нова архітектура 

функціональних елементів податкової системи, а результатом системної 

реформи – нова архітектура її побудови загалом [165,167]. 

За поставленою метою та вирішуваними завданнями податкові реформи 

прийнято поділяти на обмеженоцільові і багатоцільові. 

Обмеженоцільові передбачають досягнення найактуальнішої цільової 

настанови в частині структурних зрушень окремих параметрів 

функціонування податкової системи, внаслідок чого змінюється характер 

вираження основних функцій податків, зазвичай регулятивної функції, 

спрямованої на стимулювання окремих галузей економіки і форм 

господарювання, регіонів країни, форм власності і форм організації бізнесу. 

Багатоцільові реалізуються шляхом досягнення комплексу 

взаємопов’язаних цільових настанов щодо системних перетворень основних 

параметрів функціонування податкової системи, що призводить до зміни 
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характеру виконання основних функцій податків в економічному середовищі 

відповідно до пріоритетних напрямів податкової політики.  

Залежно від часу та характеру внесених змін податкові реформи 

поділяються на коротко-, середньо-, довгострокові. Перші розраховані на 

відносно короткий часовий період (не більше трьох років), у межах якого 

можна реалізувати обмежено цільові перетворення (наприклад, зниження чи 

підвищення податкових ставок, звуження чи розширення бази оподаткування, 

коригування рівня податкового навантаження). Другі є тривалішими (до 

восьми років) і передбачають істотні структурні зміни. Треті спрямовані на 

системні перетворення, а їх часовий лаг перевищує вісім років.  

Реформування податкового законодавства та його подальша реалізація 

не можуть бути проведені одночасно. Податкові процеси є досить тривалими в 

часі, оскільки зумовлюються, по-перше, виваженістю та обережністю урядів 

багатьох країн при перегляді нормативної податкової бази; по-друге, 

внутрішньою логікою реформ, які проводяться в декілька етапів (рис. 2.21).  
 

 
Рис. 2.21 Умовний алгоритм реалізації податкової реформи 

Джерело: складено автором за [72, с. 447]. 
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Кожна податкова реформа має об’єктивне підґрунтя – структурні 

коливання у системі економічних відносин та пов’язаний з нею перегляд 

основних засад соціально-економічної політики загалом і податкової політики 

зокрема. З виникненням об’єктивних передумов для податкової реформи 

проводиться вибір мети, засобів і методів її практичної реалізації. Залежно від 

складності та кількості визначених завдань реформування може плануватися 

як один чи декілька послідовних етапів, кожний з яких охоплює три періоди: 

підготовчий, безпосереднього проведення, завершальний.  

На підготовчу роботу покладається дуже відповідальне завдання –  

обґрунтування та підготовка громадської думки, а також планування реформи, 

розробка простого й доступного законодавства. Податки як атрибут держави є 

елементом суспільного вибору, тому успішна реалізація поставленої мети 

залежить передусім від їх сприйняття і підтримки громадськістю.  

Безпосереднє здійснення податкової реформи розпочинається із 

запровадження нової законодавчої бази. Як наслідок, видозмінюється та 

певною мірою трансформується податковий механізм на основі апробації 

нововведень. При цьому виявлення недоліків законодавства і практичних 

невідповідностей функціонування оновленого механізму потребує певного 

часу.  

Завершальний період зводиться до аналізу підсумків реформ, 

оцінювання їх фіскального та соціально-економічного значення, розробки 

пропозицій з подальшого вдосконалення податкового законодавства, 

підготовки обґрунтованих висновків щодо завершення чи продовження 

реформістських дій.  

На сьогодні проблема періодичності податкових реформ досліджена 

недостатньо. Враховуючи, що будь-яким перетворенням притаманна велика 

ймовірність несприйняття і непередбачуваності, а також що, спрогнозувати 

кількісні наслідки втручання в перерозподільчі процеси практично 

неможливо, а якісні оцінні передбачення дають лише поверхове уявлення про 

реальний стан нової фіскальної моделі, цілком логічно постає проблема 
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вибору методів та інструментів податкової політики в межах національної 

економічної моделі. 

Динамічний взаємозв’язок соціально-економічного середовища з певним 

типом податкової політики забезпечує еволюційний розвиток податкової 

системи шляхом її реформування. Революційні перетворення чинних 

механізмів податкової форми одержавлення ВВП вкрай небажані, а їх 

негативні наслідки непередбачувані. Переконливим свідченням цьому є 

запровадження 1991 р. нетипових для постсоціалістичних економік систем 

оподаткування в Україні та низці інших колишніх радянських республік. 

Новизна податкової реформи полягала передусім у зміні назв податків без 

адекватних змін їх внутрішньої фіскально-економічної природи, яка і надалі 

залишалася наповненою старим змістом [247].  

Отже, основними ознаками податкових реформ у ринковій економіці є 

еволюційність, послідовність, періодичність, а головною метою – узгодження 

податкової системи з новими потребами соціально-економічної стабілізації 

інноваційного розвитку країни та безпеки. Очевидно, що податкові реформи є 

невід’ємним атрибутом державної політики суспільного вибору. Так, якщо в 

другій половині ХХ ст. перманентні податкові реформи в розвинених країнах 

початково пов’язувалися із соціалізацією загальнодержавних функцій і 

завдань, потім – із входженням цих країн в епоху постіндустріального 

розвитку, то за умов сьогодення податки набувають нового статусу 

ефективних інструментів стимулювання посткризових економічних систем.  

Аналіз стану та механізмів реалізації податкової політики в сучасній 

глобальній економіці слугує підставою для виокремлення універсальних 

податкових методів антикризового регулювання, які набувають певних 

особливостей з огляду на структурні відмінності національних економік. 

Наприклад, США, відповідно до програми антикризових заходів під назвою 

“План американського відновлення і реінвестування”, підписаної резидентом 

у лютому 2009 р. (табл. 2.7), передбачають зниження податкового 

навантаження в двох напрямах [265, с. 67]:  
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Таблиця 2.7 

Програма антикризових заходів США [265, с. 67] 

Напрями реформи  Млрд. дол. Частка, % 
Послаблення податкового навантаження  
Звільнення від оподаткування штатів та органів 
місцевого самоврядування  
Інфраструктура і наука 
Соціальний захист 
Охорона здоров’я 
Освіта 
Енергетика  
Інше 

2288 
 

1144 
1111 
881 
559 
553 
443 
89 

29 
 

15 
14 
11 
7 
7 
6 
11 

Усього  7870 100 

 

1. Зниження податків на бізнес. Зокрема, малі підприємства можуть 

списувати з оподатковуваної бази до 250 тис. дол., спрямованих на інвестиції. 

Крім того, істотно зменшуються податки на нерухомість, що використовується 

у бізнес-операціях.  

2. Зменшення податків на приватних осіб. Прийнята ще 2008 р. програма 

стимулювання економіки передбачає скорочення податків для приватних осіб 

(наприклад, індивідуальний платник міг заощадити до 600 дол. США, сім’я – 

до 1,2 тис. дол. США, пенсіонери – до 300 дол. США тощо). В нову програму 

включено пункт про додатковий податковий кредит у розмірі 1 тис. дол. США 

для сім’ї та 500 дол. США для індивідуального платника.  

Значно ширший спектр антикризових податкових заходів планують 

здійснити країни Європи, а саме [247; 265, с. 12]:  

2) зниження ставок основних податків;  

3) розширення підстав для податкових пільг і знижок;  

4) збільшення неоподатковуваного мінімуму;  

5) розширення переліку доходів, що оподатковуються за зниженою 

ставкою або взагалі звільняються від оподаткування;  

6) перенесення отриманих збитків на наступні періоди;  

7) введення або розширення дотацій на придбання основних засобів або 

споживчих товарів і послуг;  
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8) підвищення норм амортизації;  

9) введення або розширення додаткових амортизаційних відрахувань 

спеціального призначення;  

10) введення або розширення цільових відрахувань на інвестиції в 

майбутніх періодах.  

11) відстрочка платежів за податковими зобов’язаннями;  

12) прискорене повернення переплат податків;  

13) збільшення переліку витрат, що враховуються з метою 

оподаткування; 

14) зниження акцизів;  

15) тимчасове зниження відрахувань на соціальні заходи; 

16) введення і розширення податкових пільг для суб’єктів малого 

бізнесу та новостворених підприємств. 

За загальної тенденції до зниження податкового навантаження, 

розширення системи податкових пільг і преференцій вживаються і так звані 

компенсаційні фіскальні заходи, серед яких підвищення ставки подоходного 

податку на багатьох людей, обмеження вирахувань відсотків за кредитами в 

межах великих компаній, посилення відповідальності за ухиляння від 

оподаткування при здійсненні операцій з деривативами та при кредитуванні.  

Крім того, фіскальна політика на теренах Європи характеризується 

посиленням вимог до ефективності податкового адміністрування. Це 

виражається у зростанні штрафних санкцій, запровадженні підвищеної 

фінансової відповідальності платників за перешкоджання документальним 

перевіркам, можливості проведення податкових перевірок без попереднього 

повідомлення фірм та організацій. Загалом розширюються права і 

повноваження податкових органів. Багато уваги також приділяється 

посиленню боротьби з переміщенням капіталів в офшорні зони, вживається 

низка заходів, спрямованих на збереження робочих місць, підвищення попиту 

на інвестиції, збільшення особистого споживання, зміцнення фінансової 

системи, стабілізації національних ринків.  
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На відміну від Америки та Європи, економіка Китаю зорієнтована на 

реальний сектор виробництва, що й дало змогу забезпечувати постійний 

приріст ВВП. Навіть за умов істотного скорочення експортних поставок 

проблему вдалося вирішити за рахунок переорієнтації національної економіки 

на внутрішній ринок. Запорукою успішного зростання китайського 

господарства і послаблення на цій основі впливу глобальних кризових явищ 

можна вважати такі чинники [260, с. 73-74]: 

1) ефективне державне регулювання економіки, насамперед у галузі 

фінансової регулятивної політики;  

2) постійний приріст внутрішнього платоспроможного споживчого 

попиту;  

3) вагомі державні та приватні капіталовкладення у виробничу 

інфраструктуру, яка, до того ж, розглядається як ключова ланка антикризових 

заходів. 

Отже, аналіз змін, внесених до податкового законодавства розвинених 

країн світу, засвідчує, що єдиного універсального підходу у цій сфері не існує. 

Головним чином передбачається вирішення двох груп завдань: з одного боку, 

по можливості послабити для платників податків наслідки кризи, а з іншого – 

стимулювати перехід економіки від спаду до нарощування виробничого 

потенціалу.  

На основі аналізу впливу податкового навантаження на частково 

регульовані фінансові потоки зроблено висновок, що до заходів фіскального 

регулювання чутливими є заощадження населення та інвестиційна активність 

вітчизняних інвесторів. До негативних тенденцій перерозподілу фінансових 

потоків необхідно віднести повільну трансформацію неорганізованих 

заощаджень населення в організовані та відтік інвестиційних коштів до країн 

зі сприятливими режимами інвестування. Це свідчить про те, що не повною 

мірою реалізується антиінфляційна та інвестиційна функції фіскального 

регулювання. Іноземні інвестиції не реагують на зміни у фіскальному 

регулюванні внаслідок значних інституціональних деформацій, пов’язаних не 
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тільки із фіскальним регулюванням, але і з іншими інституціональними 

чинниками (складність початку та ведення бізнесу, низький рівень захисту 

прав власності тощо). При збільшенні податкового навантаження на економіку 

в цілому інвестиційна активність в країні зменшується. Це пояснюється тим, 

що відбувається перерозподіл фінансових потоків на користь держави, а не на 

користь інвестиційного ринку. Крім того, частина фінансових потоків, яка б 

могла перетворитися на інвестиції, перерозподіляється на користь 

неформального сектору економіки, де рівень прибутковості вищий, у т.ч. за 

рахунок відсутності податків. Склалася ситуція, коли не повною мірою 

виконуються одразу дві функції фіскального регулювання – інвестиційна та 

переміщення капіталу [112]. 

Реалізація механізму податкового регулювання залежить від значного 

числа інтересів та факторів, визначається насамперед використанням 

відповідних макрофінансових індикаторів, які є необхідними для забезпечення 

адекватної комплексної оцінки умов прийняття управлінських рішень, 

проведення попереднього аналізу їх наслідків, вибору оптимальних сценаріїв 

досягнення поставлених стратегічних цілей. Вибір макрофінансових 

індикаторів забезпечує ефективність державного регулювання, управління 

потенційними ризиками макроекономічної стабілізації. 

Питання ідентифікації макрофінансових показників в сфері управління 

державними фінансами висвітлені у працях зарубіжних вчених: А. Аурбача, 

М. Барнхіла, Дж. М. Кейнса, Г. Копіца, Дж. Кремера, Р. Манделли М. Петрі, 

Дж. Тейлора, К. Сімса, П. Самуельсона, Т. Сарджента, Е. Стігліца, М. 

Фрідмена, Р. Хаммінга, Л. Хілла, А Шіка та інших. Серед вітчизняних вчених, 

які зробили значний внесок у розкриття значення фінансових індикаторів, слід 

відзначити роботи О.І. Барановського, І.Ф. Бінька, О.Д. Василика, З.С. 

Варналія, О.В. Герасименко, М.М. Єрмошенка, Я.А. Жаліла, В.А. Ліпкана. 
 

Однак виявлення взаємозв’язків між макроекономічними та 

макрофінансовими процесами за допомогою інструментів економетричного 

моделювання в залежності стану розвитку економіки залишається актуальним. 
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Важливим для дослідження стабілізації економіки на макрорівні є 

розмежування макрофінансової та макроекономічної сфери. Відповідно до 

Економічного енциклопедичного словника аналіз економічної сфери охоплює 

наступні поняття: національне виробництво, національний дохід, внутрішній 

попит, заощадження, інвестування та інші [37]. Показниками макрофінансової 

сфери є доходи та видатки зведеного бюджету, державний борг, показники 

грошово-кредитної сфери. [64] 

Досягнення економічного зростання на довгострокових часових 

горизонтах є результатом виваженого поєднання економічної, соціальної, 

демографічної, фінансової, інвестиційної та інших складових державної 

політики. Однією з головних передумов їх реалізації є чітко визначені 

проміжні та кінцеві цілі політики, вимірювані за допомогою окремих 

індикаторів чи їх системи, обмежені часовими рамками, реалістичні та 

обґрунтовані. 

Декларація довгострокових цілей передбачається в рамках визначення 

економічної стратегії держави. Довгий час після отримання незалежності в 

Україні планування економіки відносилось до категорії атрибутів радянської 

системи директивного управління і не отримувало достатньої уваги науковців 

та управлінців. 

Потреба в показниках-індикаторах виникає в момент оцінки поточного 

стану та ідентифікації тенденцій економіки. Оскільки управління є 

безперервним циклічним процесом, фактично протягом одного циклу 

індикатори використовуються двічі: в процесі оцінки ситуації для формування 

плану заходів та оцінки наслідків впровадження цих заходів. 

Поєднання індикаторів із процесом управління досягається через 

представлення його у вигляді класичної моделі циклу управління – 

планування – організація – виконання – контроль. Щодо стабілізації  

макрорівня, для визначення показника валового внутрішнього продукту (ВВП) 

в залежності від методу визначаємо окремі компоненти самого 

макроекономічного індикатора (сукупний попит, державні закупівлі, валові 
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інвестиції, чистий експорт), або обласні показники валового регіонального 

продукту (ВРП), залежно від цілей поставлених перед аналізом. 

У загальному вигляді індикатори можна класифікувати за певними 

ознаками, які відповідають завданням дослідження. Класифікація показників 

ідентифікації стабілізації економічного розвитку може бути представлена як в 

табл. 2.8.  

Таблиця 2.8 

Основні характеристики індикаторів стабілізації економіки 

Тип 

характеристики 

Значення поняття  Спосіб використання 

Достовірність – властивість інформації, яка 
визначає ступінь об’єктивного, 
точного відображення подій, 
фактів, що мали місце 

Як засіб забезпечення 
гласності 

Своєчасність як інтервал часу між моментом 
(періодом), у який відбувалося 
явище або процес, що 
описують статистичні дані, та 
датою готовності (надання) цих 
даних 

Як засіб оперативного 
державного управління  

Реальність означає відповідність 
рівню технічного та 
методологічного забезпечення 
не лише методиці виміру 
індикатора, але й його 
обґрунтуванню та розумінню. 

Як засіб державного 
регулювання  

Розроблено автором. 

 

Таке розмежування викликане необхідністю поєднання абсолютних і 

відносних індикаторів у процесі макрофінансового аналізу та наростанням 

тенденції до використання якісних характеристик економічних явищ.  

Кожна класифікація складного об’єкта дослідження, не є вичерпною і 

може доповнюватись додатковими класифікаційними ознаками відповідно до 

цілей, які ставляться у процесі дослідження соціально-економічних явищ і 

процесів (табл. 2.9).  
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Таблиця 2.9 

Класифікація показників ідентифікації стабілізації економічного 

розвитку 

Класифікаційна ознака Види показників 

За способом оцінювання 
процесу розвитку 

прямі – безпосередньо пов’язані з об’єктом 
аналізування 
непрямі індикатори (опосередковано відображають 
характеристики об’єкта: 

За часовою основою 
порівняння індикатори 

базовими (висвітлюють певний період, який береться 
до порівняння), 
 фактичними (відповідають наявному стану)  
 плановими 

За часовою спрямованістю 
оцінювання процесу 
розвитку 

ретроспективні (за минулі періоди), поточні 
(проміжні, підсумкові) та прогнозні (на майбутні 
періоди) 

За рівнем деталізації 
структури об’єкта 
дослідження індикаторів 

цілісно або комплексно(Видатки державного 
бюджету до ВВП)  
поелементно 

За рівнем агрегування у 
процесі аналізування та 
оцінювання 

одиничні, групові та інтегральні 

За рівнем унікальності універсальні індикатори, що можуть 
використовуватись для аналізування усіх видів 
підприємств, і спеціальні, сформовані з врахуванням 
особливостей та характеристик об’єкта дослідження 

Відповідно до одиниць 
вимірювання 

кількісні (числові) та якісні. У сукупності кількісних 
індикаторів виділяють групи абсолютних (ВВП, 
податкові надходження, додана вартість, тощо) та 
відносних (умовних) індикаторів (фіскальна 
ефективність, податкове навантаження 

За способом подання 
значень 

точкові та інтервальні індикатори. Інтервальні 
відображають певний проміжок допустимих значень, 
точкові обмежені точними значеннями індикатора. 

Розроблено автором. 
 

Необхідно відзначити, що на макрорівні розподіл фінансових 

індикаторів за напрямами аналізу на індикатори ефективності, безпеки, 

стабільності  зустрічається досить рідко. Через цю проблему звичайним 

явищем є наявність в різних вчених різних поглядів на віднесення окремих 

індикаторів до тієї чи іншої класифікаційної групи. 

Для стабільного рівня виконання власних зобов’язань на макрорівні 
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необхідними умовами є збереження бази формування фондів державних 

фінансів та відносна сталість витрат. Реалізація цих завдань забезпечується 

індикаторами фіскальної стабільності, другої – монетарної. При цьому 

індикатори податкової сфери також включаються в групу макрофінансової 

безпеки як складова структури доходів бюджету. В аспекті макрофінансової 

стабільності як стратегічного аналізу розглядається макроекономічна 

категорія податкового навантаження а також його вплив на готовність 

платників належно виконувати власний обов’язок щодо сплати податків. 

Показники податкового навантаження на макрорівні відображають 

ефективність податкової політики, тобто кількісно вимірюють сукупний вплив 

податкових платежів на джерела їхньої сплати. В економічній науці 

використовують кілька підходів до оцінювання рівня податкового 

навантаження, а саме:  

– як відношення суми податкових надходжень у бюджет до величини 

сукупних доходів приватного сектору;  

– як різниця між загальною сумою податкових надходжень і видатками й 

трансфертами з бюджету на утримання приватного сектору економіки;  

– як частка податкових бюджетних надходжень у валовому 

внутрішньому продукті [64, с.163]. 

Для визначення напрямів податкового регулювання використовують  

показники податкового навантаження, що визначаються як вказано в табл. 

2.10. 

Таблиця 2.10 
Показники вимірювання податкового регулювання 

Показники Спосіб розрахунку 
Бюджетне податкове навантаження Податкові надходження до зведеного 

бюджету / ВВП *100 
Частка централізації ВВП у бюджеті Доходи до зведеного бюджету / ВВП *100 
Податкове навантаження на працю Єдиний соціальний внесок / ВВП *100 
Загальний коефіцієнт податкового 
навантаження 

Бюджетне податкове навантаження 
+Податкове навантаження на працю/ ВВП 
*100 

За даними [268]. 
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 При цьому слід розрізняти податкове навантаження сплачене та 

несплачене, тобто податкові борги та борги до цільових фондів. Динаміка 

формування податкового навантаження в Україні представлена в табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 
Динаміка формування податкового навантаження в Україні  

в 2007-2015 рр., % 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Бюджетне 
податкове 
навантаження 

22,22 23,11 22,36 23,98 22,78 21,60 25,74 26,29 24,15 23,16 25,63 

Частка 
централізації ВВП 
у бюджеті 

30,40 31,57 30,51 31,42 31,60 28,95 30,64 31,72 30,22 28,73 32,94 

Податкове 
навантаження на 
працю  

9,41 9,98 10,48 10,75 10,93 11,03 10,70 11,25 11,39 10,46 8,58 

Загальний 
коефіцієнт 
податкового 
навантаження 

31,63 33,09 32,84 34,73 33,71 32,63 36,43 37,54 35,54 33,61 34,21 

Розраховано автором. 

 

Податковий коефіцієнт є найбільш простим показником з тих, що 

прийнято використовувати при характеристиці податкового навантаження та 

його впливу на макропараметри. Перевагою даного індикатора є також його 

поширеність в зарубіжних країнах. Хоча варто відмітити, що на відміну від 

вітчизняної практики, закордоном частіше використовується відношення 

податкових надходжень до валового національного продукту, що включає 

вартість товарі та послуг, вироблених резидентами країни за її межами.  

Згідно з розрахунками за період 2005-2015 роки податковий коефіцієнт 

за прямими податками знаходився в діапазоні 5,3% (2005 рік) – 1,8% (2015 

рік). Податковий коефіцієнт за непрямими податками знаходився в діапазоні 

10,8% (2005 рік) – 14,2% (2015 рік). Помітним є перерозподіл податкового 

навантаження в сторону непрямих податків. В 2015 році відмічається найвище 

значення податкового коефіцієнту (відношення податкових надходжень 

непрямих податків і найнижче за прямими до ВВП) за розглянутий період. 
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Серед причин зростання загального податкового навантаження можна 

виділити лише функціонування військового збору, введеного наприкінці 2014 

року та запровадження додаткового ввізного мита за ставками 5-10% на весь 

імпорт, окрім критичного. За рахунок останнього податкові надходження за 

січень-вересень 2015 року зросли проти аналогічного періоду 2014 року на 

18,3 млрд грн, або на 7,0% [100]. 

Непрямі податки дали  55% приросту податкових надходжень, серед 

яких, надходження від ПДВ зросли на 36 млрд грн (30%), від акцизу на 12 

млрд (37%). За цей період прямі податки змінювались по різному: ПДФО зріс 

на 17,3 млрд (+33%), а податок на прибуток скоротився на 1,8 млрд (5,4%).  

Проаналізовані дані  Департаменту погашення податкової 

заборгованості свідчать про те, що абсолютні значення податкового боргу 

протягом 2002-2007 років поступово скорочувались. Однак, у 2004 та 2007 

роках відстежується значне зниження податкового боргу без відповідних 

надходжень до бюджетів, що було зумовлено списанням значної його частки 

окремих категоріям платників за розпорядженнями Кабінету міністрів 

України. Темпи спаду до попереднього року становили відповідно 37% та 

19%. В подальшому мало місце зростання податкового боргу, середньорічний 

темп його приросту за 2008 – 2010 рр. становив 37,0%. У 2011 р. сума 

податкового боргу знову ж таки суттєво знизилась, в основному за рахунок 

відстрочення і списання податкових зобов’язань. В наступні періоди індикатор 

показує зростання відношення податкового боргу до податкових надходжень, 

що набуває критичних темпів в 2014-2015 роках [36]. 

На   етапі   взаємодії   державного   адміністрування   у   сфері 

оподаткування з управлінськими системами суб’єктів господарювання 

виникають найбільші проблемні ситуації. Особливо це проявляється при 

здійсненні процедур контролю за сплатою податкового боргу та його 

стягненням (неузгодженість державного адміністрування, конфлікт інтересів 

сторін, протиріччя при узгодженні сум податкових зобов’язань, виникнення 

різноманітних видів ризиків тощо) [80,81,82]. 
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Динаміка податкового боргу за даними Департаменту погашення податкових 

заборгованостей представлена в табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Динаміка податкового боргу 

 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

в млрд. 
грн. 

в % заг. 
сума 

в % заг. 
сума 

в % 

Номінальний ВВП 1 444  1 566,7  1751,0  

Податкові 
зобов’язання до ЗБ 

14,4 1,0 28,8 2,0 47,0 2,7 

 

Проведена оцінка стану податкової заборгованості в Україні дозволила 

виявити наявність внутрішніх дисбалансів в структурі податкового боргу, що 

полягають в наступному: 

– основна частка податкового боргу сформована по платежах до 

державного бюджету, однак  протягом останніх років чітко простежується 

тенденція до зростання частки податкового боргу по платежах до місцевих 

бюджетів; 

– розподіл податкового боргу по окремих податках в структурі прямих та 

непрямих податків за період віл впровадження Податкового кодексу досить 

нерівномірний; 

– основна частина податкової заборгованості припадає на податок на 

додану вартість та податок на прибуток підприємств(частка заборгованості з 

ПДВ перевищує 50% від загальної суми, а на кінець 2013 року вона сягнула 

56,2%) [259]. 

За результатами аналізу податкового боргу зроблено такі  узагальнення. 

Величина податкового боргу безпосередньо не залежить від рівня 

економічного розвитку регіону й обсягів ВРП. Вагомим фактором впливу на 

загальну величину податкового боргу є вид податку. В усіх регіонах України 

податковий борг формується переважно за рахунок податку на додану вартість 

і податку на прибуток підприємств. З метою розробки й застосування дієвих 
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прийомів і методів менеджменту податкового боргу необхідно вивчити досвід 

управління та виявити причини змін [188,189] 

З погляду аналізу макрофінансової стабільності, відношення 

податкових надходжень до ВВП дає достатньо підстав для формування 

висновків щодо довгострокових тенденцій наповнення бюджету та виявлення 

потенційних ризиків. Однак надходження податків не є індикатором, 

пов’язаним з рівнем економічного розвитку. Рівень несплати податкових 

зобов’язань, рівень тінізації економіки також є відображенням економічної 

ситуації в країні  і реальної макрофінансової стабільності у країні. 

Багато дослідників [167; 168] наголошують на негативному впливі 

податкової заборгованості платників податків на стабільність податкової 

системи та результативність її розбудови, що зумовлює об’єктивну потребу в 

мінімізації податкової заборгованості. В аспекті макрофінансового аналізу 

необхідним є виявлення та впровадження максимально адекватного 

індикатора для реєстрації негативних тенденцій та потенційних загроз. Дане 

завдання потребує визначення об’єкту аналізу та його складових, а також бази 

порівняння. 
 
 

Висновки до розділу 2 
 

 

В процесі реформування податкової системи в напрямі підвищення її 

стимулюючого потенціалу для інвестиційної діяльності необхідно 

переглянути такі податкові елементи, як рівень оподаткування, податкові 

ставки, простоту податкового законодавства. Важливим концептуальним 

принципом при визначенні розміру преференцій та пільг, області їх 

застосування повинне стати визнання компенсаторного, відновлювального, а 

не дискримінаційного по відношенню до інших суб’єктів господарювання 

характеру податкових пільг і преференцій. 

Податкова політика має формуватися та реалізовуватися на таких 
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принципах її побудови, що мають вирішувати такі головні протиріччя: між 

інтересами платників податків та інтересами держави; між інтересами 

населення та інтересами підприємств. Тобто збалансування цих інтересів при 

розробці принципів формування податкової політики та при її реалізації – і є 

ключові задачі, що стоять перед державою при здійсненні свого впливу на 

соціально-економічні процеси в країні при здійсненні податкової політики.  

Після аналізу змін у сфері встановлення принципів оподаткування 

країни, цілком зрозуміло, що кожні принципи встановлювалися виходячи із 

змін цілей та завдань, що стояли перед податковою політикою держави і які в 

свою чергу змінювали напрями її реалізації. Розроблені системні  принципи 

оподаткування у своїй сукупності мають при їх реалізації сприяти не лише 

наповненню Державного та місцевих бюджетів, але й служитимуть гарним 

орієнтиром для податкової політики щодо її регулюючого впливу на 

соціально-економічний розвиток як країни в цілому, так і окремих її 

громадян та підприємств.  

Масштабність сфери охоплення і динамічне розширення напрямів 

податкової політики супроводжуються постійним порушенням балансу 

інтересів між економічною ефективністю і соціальною справедливістю 

оподаткування. Відновлення балансу між ними є необхідною передумовою 

забезпечення ефективності податкової політики. Досягнення суспільного 

компромісу між ефективністю та справедливістю оподаткування є складним 

завданням, вирішення якого не обмежується оперативним внесенням змін до 

податкового законодавства, а й має базуватися на довгострокових пріоритетах 

бюджетно-податкової доктрини держави. 

Визначальною при виборі способу провадження податкової політики все 

ж залишається форма організації суспільних відносин у країні з притаманною 

їй схемою розподілу та перерозподілу вартості ВВП і національного доходу. 

Залежно від мети і завдань податкової політики на конкретному етапі 

розвитку суспільства реалізуються властиві їм моделі (форми) організації 

податкових відносин. За умов сьогодення сформувалися три основні моделі 



 
 

171

податкової політики. Більшість науковців сходяться на думці, що тип або 

модель податкової політики – це апробований низкою країн результативний 

взірець податкової політики, який можуть наслідувати інші країни. Аналіз 

теоретичної концептуалізації та проблематики функціонування моделей 

реалізації податкової політики, дозволив встановити, що жодна з моделей у 

чистому вигляді не застосовується. Натомість значного поширення набули 

різноманітні їх комбінації зі збереженням провідної ролі однієї з форм 

організації фіскальних відносин. 

Податкова політика є дієвим інструментом забезпечення сталого 

економічного зростання та фактором збалансування інтересів держави і 

суспільства. Податкова політика є важливою складовою фінансової політики і 

реалізується через установлену систему відносин між державою та 

платниками податків з тим, щоб забезпечити державі виконання покладених 

на неї функцій і дозволити їй використовувати свої ресурси та інструменти 

впливу для досягнення цілей суспільного розвитку. 

Виконання основоположної мети податкової політики забезпечується 

через податковий механізм – сукупність прийомів, методів, організації 

податкових відносин, що охоплюють усі стадії податкового процесу і 

впливають на соціально-економічний розвиток країни. 

Ефективність податкового регулювання залежить від значного числа 

інтересів та факторів, визначається насамперед використанням відповідних 

макрофінансових індикаторів в механізмі податкового регулювання, які є 

необхідними для забезпечення адекватної комплексної оцінки умов прийняття 

управлінських рішень, проведення попереднього аналізу їх наслідків, вибору 

оптимальних сценаріїв досягнення поставлених стратегічних цілей.  

Вибір макрофінансових індикаторів забезпечує ефективність 

державного регулювання, управління потенційними ризиками для державних 

фінансів та закріплення відповідальності за дотримання встановлених 

параметрів за суб’єктами управління є особливо актуальним в сучасних 

умовах. 
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З погляду макрофінансової стабільності проаналізована динаміка 

формування податкового навантаження в Україні  у формі відношення 

податкових надходжень до ВВП дає достатньо підстав для формування 

висновків щодо тенденцій наповнення бюджету та виявлення потенційних 

ризиків щодо довгострокових тенденцій економічного розвитку.  

Положення щодо розвитку понять податкової системи, податкової 

політики та податкового механізму  висвітлені в таких працях автора [202-207, 

210, 212, 218, 222, 224, 230, 231, 232, 234, 235]. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ПОДАТКІВ НА СПОЖИВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ 

ФІСКАЛЬНИХ ВАЖЕЛІВ ЕКОНОМІКИ 

 

3.1. Податок на додану вартість: фіскальний ресурс державного 

бюджету  

 

Багатогранність податкового впливу на соціально-економічні процеси, 

сфера його застосування визначаються податковою політикою держави. 

Податкова форма одержавлення ВВП є основним бюджетоформувальним 

методом, а також важливим інструментом регулювання економічних 

пропорцій, механізмом забезпечення соціальних стандартів і гарантій. В 

умовах кризи особливої важливості набуває вплив податків на загальний 

рівень цін, що своєю чергою, визначає обсяги і структуру споживання, 

платоспроможності населення, масштабність інфляційного перерозподілу. 

Найприйнятнішими ціноутворювальними податковими платежами є непрямі 

податки, об’єктом нарахування яких слугує проміжне та кінцеве споживання. 

Використання непрямих податків як інструментів фіску призводить до 

неоднозначних наслідків в економіці, порушує загальну фінансову рівновагу. 

Водночас опосередкована форма одержавлення частини ВВП відіграє 

провідну роль у системі доходів державного бюджету, виступає вагомим 

фінансовим гарантом виконання державою економічних, соціальних, 

оборотних, управлінських, міжнародної співпраці та низки інших функцій. З 

огляду на це непряме оподаткування слід застосовувати з урахуванням 

суспільних інтересів, а механізм нарахування та сплати податкових платежів 

має відображати прагматично-компромісний варіант, який найбільш 

адекватно відповідав би етапу розвитку економічних відносин і його 

фінансової надбудови [11, 17, 21, 22, 26, 27]. 

Історично найдавнішою формою оподаткування процесів споживання 

були специфічні акцизи, які нараховувалися на окремі товарні групи чи 
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послуги, що належали до категорії так званих монопольних, чи 

високорентабельних. Універсальні акцизи з’явилися дещо пізніше (в роки 

першої світової війни) у Німеччині і характеризувалися такими перевагами: 

1) залученням до оподаткування значної кількості платників; 

2) широкою базою оподаткування; 

3) застосуванням єдиної ставки податку для всіх товарних груп; 

4) простотою обчислення та обліку об’єкта оподаткування – валового 

обороту в грошовому вимірі; 

5) упорядкованістю методів і прийомів контрольно-перевіряльної 

роботи. 

Універсальні акцизи практично застосовувалися у формі податків з 

обороту та податку на додану вартість (ПДВ). Порівняльна характеристика 

цих податків, їх економічний зміст, сфера дії, переваги й недоліки наведені у 

табл. 3.1. 

Як видно з табл. 3.1, ПДВ є еволюційно найновішою (виник у 50-х роках 

ХХ ст. і швидко поширився у країнах Західної Європи), відносно 

прогресивною, однак не позбавленою певних недоліків формою непрямого 

оподаткування. Розглянемо фіскально-регулятивну роль цього податку в 

умовах розвитку ринкових відносин і проаналізуємо теоретико-практичні 

аспекти його нарахування і сплати.  

Однією з найвагоміших переваг ПДВ є скасування кумулятивного 

ефекту, скорочення бази оподаткування внаслідок використання як об’єкта 

податку новоствореної на кожному етапі переміщення товарів вартості, а 

також можливість обчислення податкових сум безпосередньо в момент 

здійснення операцій купівлі-продажу. 

Механізм включення ПДВ в ціни товарів (робіт, послуг) схематично 

окреслено на рис. 3.1. 

За умов сьогодення ПДВ не лише не втрачає, а й зміцнює свої позиції. 

Так, запровадження цього податку є обов’язковою умовою вступу до ЄЕС. 

Вагомою є також його частка у доходах бюджетів європейських країн: у 
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Франції – 41%; Німеччині – 28%; Данії – 18%; Великій Британії – 17% [77, с. 

83]. 

Таблиця 3.1 

Порівняльна характеристика універсальних акцизів 
Вид  

універ-
сального 
акцизу 

 Фіскально-економічні характеристики 
Об’єкт 

оподатку- 
вання 

Переваги Недоліки 
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я  простота обчислення та 
адміністрування; 

 звільнення від податкового 
навантаження сфери 
матеріального виробництва 

 різні умови податкових 
розрахунків виробників і 
продавців; 

 нерівномірний характер 
податкових надходжень; 

 обмеженість контролю за 
процесами споживання на 
всіх етапах товаропросування 

П
од

ат
ок
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 о

бо
ро

ту
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В
ал

ов
ий

 о
бо

ро
т 

на
 

вс
іх

 е
та
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х 
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  рівноцінні для всіх 
платників умови 
оподаткування; 

 ритмічність надходжень і 
значний фіскальний 
потенціал 

 кумулятивний податковий 
ефект; 

 багатократне оподаткування 
проміжного споживання; 

 штучне завищення бази 
оподаткування; 

 зростання цін; 
 скорочення обсягів 

споживання 

П
од

ат
ок

 н
а 

до
да

ну
 в

ар
ті

ст
ь 

Д
од

ан
а 

(п
ри

ро
щ

ен
а)

 н
а 
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ж

но
му
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су
ва

нн
я 

ва
рт

іс
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 рівноцінні умови 
оподаткування для всіх 
платників; 

 відсутність кумулятивного 
ефекту багатократного 
оподаткування витратних 
складових валового 
обороту; 

 рівномірність і ритмічність 
надходження платежів до 
бюджету; 

 значний фіскальний ефект; 
 суттєвий регулятивний 

вплив на розміри заробітної 
плати, прибутку, ціни, 
конкурентоспроможність 
платників; 

 простота обліково-
контроль-них процедур, 
можливість взаємної 
перевірки платниками 
податкових сум 

 громіздкий і складний 
механізм нарахування, сплати, 
адміністрування податків; 

 нарощування інфляції за 
високого рівня 
оподаткування; 

 негативний вплив на витрато 
та фондомісткість 
виробництва; 

 значні можливості ухиляння 
від оподаткування; 

 регресивний вплив на 
малозабезпечені верстви 
населення; 

 необхідність високого рівня 
фахової підготовки 
податкових службовців 

Джерело: систематизовано автором за [57; 65]. 
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Рис. 3.1 Механізм включення ПДВ в ціни товарів (робіт, послуг) 

Джерело: побудовано автором. 

 

Попри свою формальну адаптованість ПДВ до ринкового механізму 

фінансового розподілу й перерозподілу, його повноцінне використання як 

ефективного фіскально-економічного важеля обмежуються негативним 

впливом низки чинників. 

По-перше, відносно високий рівень оподаткування, який в підсумку 

перекладається на кінцевих споживачів – населення країни і бюджетну сферу, 

за умов економічної нестабільності збільшує темпи інфляції та скорочує 

обсяги суспільного виробництва, оскільки зростання товарних цін негативно 

позначається на платоспроможному попиті. Збільшення нереалізованих 

запитів товарної продукції або її несвоєчасна оплата призводять у першому 
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товаровиробників через ненадходження грошових коштів внаслідок 

відсутності циклу продажу (передання права власності в обмін на грошовий 

виторг), а в другому – зменшує реальну вартість отриманих від покупців 
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ресурсів, знецінених інфляцією. При цьому що більший часовий розрив між 

моментом продажу товарів і фактичною датою надходження коштів від 

реалізації, то вища інфляційна премія, а отже, більші масштаби оборотного 

капіталу платника ПДВ [80, 124].  

За умов збалансованого економічного врегульованого розвиненого 

ринку проблема товарних неплатежів стає поштовхом до відмирання 

конкурентно недієздатних фірм, міжгалузевої оптимізації капіталів, 

удосконалення схем фінансових розрахунків між суб’єктами економічної 

діяльності, зміщення акцентів фіскального потенціалу ПДВ на його 

регулятивні властивості. За умов кризи недовиробництва, навпаки, 

оподаткування доданої вартості не лише набуває форми антистимулятора 

розширеного відтворення, а й суттєво послаблює бюджетну віддачу податку 

через широкі можливості відшкодування податкового кредиту. У 

нераціонально структурованій економічній системі зі значними масштабами 

тіньового сектора ця проблема особливо загострюється. Усе це свідчить про 

те, що запровадження ПДВ в Україні в грудні 1991 р. було передчасним, до 

того ж, він був недосконалим, а в багатьох випадках – не відповідав вимогам 

ефективного носія фіску, функціонування якого на сьогодні є 

безальтернативним з огляду як на внутрішньофінансові пріоритети, так і на 

розвиток зовнішньоекономічної інтеграції.  

По-друге, за базою обчислення ПДВ посідає проміжне становище між 

податком на прибуток і податком на сукупний оборот, оскільки від першого 

він відрізняється на величину прибутку і нарахованих шляхом перенесення на 

ціну продажу амортизаційних відрахувань, а від другого – на вартість 

придбаних і використаних у поточній господарській діяльності товарно-

матеріальних цінностей (робіт, послуг). Як наслідок виникає різновекторність 

інтересів платників і держави в процесі нарахування та сплати податку. 

Можливість відшкодувати суму “вхідного” податку не стимулює платника до 

зменшення собівартості, збільшуючи тим самим інфляційну премію. Тут 

доцільно врахувати досвід Франції, де ПДВ було запроваджено лише після 
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подолання ринкового дефіциту та скасування нормування продукції масового 

попиту.  

По-третє, важливими чинниками, що формують податок, є галузеві та 

технологічні особливості окремих виробництв. Насамперед це стосується 

сільського господарства, заготівель сільськогосподарської продукції, інших 

галузей економіки із сезонним характером виробництва. На наш погляд, 

поставлена проблема полягає в наступному [246, 249]: 

1. Надто високим є рівень оподаткування. Враховуючи кризовий стан 

фермерських та інших колективних господарств, зумовлений загально-

економічними чинниками, необхідно максимально мінімізувати надмірне 

податкове навантаження на сільгоспвиробників, підвищивши таким чином їх 

конкурентоспроможність і зміцнивши фінансове становище. 

2. Практика зарахування надходжень від ПДВ на спеціальний рахунок, 

призначений для коригування цін на продукцію сільськогосподарського 

виробництва і його переробки, за умов розвиненого ринку з властивим йому 

вільним ціноутворенням значною мірою або зовсім не виправдовує себе як з 

фіскальних (скорочує надходження до загального фонду державного 

бюджету), так із суто комерційних (відсутність прозорого механізму 

галузевого бюджетного фінансування та відповідної фінансової вигоди для 

окремо взятих платників) мотивів. 

3. Суб’єкти оподаткування із сезонним технологічним циклом через 

специфіку умов господарювання не пристосовані до традиційної схеми 

виконання податкових зобов’язань. Рівномірна сплата податку протягом 

бюджетного року у встановлені податковим законодавством терміни 

негативно позначається на фінансовій стійкості суб’єктів підприємництва, 

збільшує циклічні розриви у забезпеченні оборотним капіталом. 

Отже, механізм одержавлення новоствореної вартості має враховувати 

винятки із встановлених податкових правил – податкові пільги у формі 

відстрочки та розстрочки платежу. Водночас, система звільнень від сплати 

ПДВ деформує цінові пропорції, розбалансовує розрахунково-платіжну 
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дисципліну, що вимагає не лише високого рівня організації податкового 

менеджменту, а й адекватної підприємницької етики й самосвідомості, 

сформованої на засадах об’єктивних інтересів функціонування та оптимальної 

галузевої структуризації національної економіки. 

По-четверте, ПДВ як правонаступнику податку з обороту за неповністю 

сформованого ринкового середовища притаманні недоліки останнього, які 

трансформуються в нові фіскальні форми, наповнені старим змістом. 

Фіскальну неточність механізмів утримання цих податків можна обґрунтувати 

тим, що за об’єкт оподаткування податком з обороту приймалася частина 

створеної але не реалізованої вартості в складі гуртової ціни, яка була меншою 

від повної вартості товару на ту частину, що перерозподілялася через 

суспільні фонди споживання у централізованому порядку. Отже, сплачуючи 

податок з обороту, підприємства реалізували свою продукцію державі за 

нижчою від собівартості ціною, що формально перетворювало нараховане 

податкове зобов’язання в частину нереалізованої платникам вартості. 

Запроваджений у парадигмі суспільно-фіскального компромісу в 

непритаманному для себе економічному середовищі ПДВ, тим не менше, 

перетворився в одне з найважливіших джерел доходів Державного бюджету 

України, про що свідчать дані, наведені у додатку Д. За досліджуваній період 

фіскальна роль податку змінилась (рис. 3.2). 

Протягом 2005-2016 рр. спостерігалися коливання частки ПДВ у 

податкових надходженнях,а в 2015р. вона знизилась до рівня 43,6%, а у 

наступному – дещо зросла. За досліджуваний період частка податку у доході 

бюджету зросла з 27,0% у 2008 р. до 32,6% у 2016 р.; у податкових 

надходження – з 36,8 до 38,9%; у ВВП – 8,2 до 9,9%. Водночас у 2015 р., 

попри абсолютний приріст податкових сум порівняно з попереднім роком, 

частка ПДВ дещо скоротилася і відповідно становила: у доходах зведеного 

бюджету – 27,4%; у податкових надходженнях – 36,8%; у ВВП – 8,0%. Подібні 

коливання, а також невідповідність звітних показників запланованим законом 

про державний бюджет зумовлені низкою причин системного характеру та 
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зовнішньоекономічної політики. 

 

 
Рис. 3.2 Динаміка частки податку на додану вартість у податкових 

надходженнях 

 
Так у 2016 р. до Державного бюджету України забезпечено збір ПДВ у 

сумі 181,4 млрд. грн., в тому числі до загального фонду – 180,8 млрд. грн., що 

становить 59,2% доходів. Надходження ПДВ з вироблених в Україні товарів 

(робіт, послуг) становили 84,2 млрд. грн. При цьому забезпечено 

випереджальні темпи зростання ПДВ порівняно з економічними показниками. 

Зокрема, із зростанням надходжень на 3,5% (+2,9 млрд. грн.) економічні 

показники були такими: реальний ВВП – 100%; номінальний ВВП – 103,3%; 

обсяг виробництва – 95,3%; обсяг реалізації – 100,2%. На зменшення 

надходжень з ПДВ від ввезених на територію України товарів вплинуло 

зниження обсягів імпорту товарів на 7,4% (рис. 3.3). 

Для виконання завдань дисертаційного дослідження необхідно 

детальніше описати недоліки методологічного характеру, пов’язані з 

нарахуванням, сплатою, адмініструванням ПДВ, а також комплексно 

проаналізувати місце та роль цього податку в ринковому середовищі на основі 

оптимальної комбінації його фіскальних, ціноутворювальних, економічних та 
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функціональних характеристик. 

 

 
Рис. 3.3 Надходження ПДВ до загального фонду державного бюджету  

у 2005-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за [110]. 

 
Порядок сплати ПДВ регламентовано Податковим кодексом України. 

Визначена чинним нормативним документом схема обчислення податку 

зображена на рис. 3.4. Вітчизняним податковим законодавством всіх 

платників ПДВ поділено на чотири групи. До першої входять ті суб’єкти 

підприємництва, які добровільно реєструються як платники податку, до другої 

– особи, які підлягають обов’язковій реєстрації, до третьої – імпортери товарів 

(робіт, послуг), до четвертої – інші платники ПДВ. 

Питання формування складу платників, законодавчого закріплення 

відповідних фіскально-адміністративних процедур щодо організаційно-підго 

товчого забезпечення виконання податкових зобов’язань у науковій 

літературі, як правило, не дискутуються, адже проблематика коло платників 

податку поглинається значно важливішими чинниками, що впливають на 

розмір платежу з усіма його наслідками. Водночас необхідно наголосити на 

дотриманні загальних правил віднесення суб’єктів підприємницької діяльності 

до складу осіб, які оподатковуються ПДВ. Насамперед обов’язок сплачувати 
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податок покладається на юридичних осіб незалежно від форми власності, 

відомчої підпорядкованості чи галузевої приналежності. 

 

 
Рис. 3.4 Порядок нарахування та сплати ПДВ 

Джерело: складено автором за [111]. 

 
Ще однією важливою ознакою платника ПДВ є здійснення комерційної, 

фінансово-господарської, іншої діяльності, що супроводжується продажем 

товарів (робіт, послуг) на основі передання права власності на них. Завдяки 

цьому автоматично чинність закону про ПДВ не поширюється на 

неприбуткові, благодійні установи, організації, які фінансуються у 

кошторисному порядку. Навпаки, суб’єкти підприємницької діяльності – 

фізичні особи, які не мають статусу юридичної особи, віднесені до категорії 

платників податку [22, 77, 248]. 

У фіскальних інтересах держави залучати до оподаткування лише тих 

платників, податкові надходження від яких перевищують витрати на 
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адміністрування платежу. Доцільним у цьому сенсі є запровадження так званої 

неоподатковуваної бази. На користь цього свідчить низка аргументів, які 

мають відповідати певним вимогам і критеріям: 

1) встановлена законом сума обороту, яка не підлягає оподаткуванню, 

повинна мати чітке кількісне обґрунтування, адекватно відображати основні 

заходи бюджетоформувальної концепції оптимального оподаткування; 

2) неоподатковувана частина реалізованої вартості за умов інфляції, 

спаду виробництва, інших економічних негараздів підлягає гнучкому 

коригуванню; 

3) обліковий період формування граничної пільгової суми операцій з 

продажу необхідно узгоджувати з податковим періодом (для спрощення 

порівняльності показників можна запропонувати річний податковий період); 

4) як вартісний еквівалент прийнятих для податкових обмежень сум 

можна враховувати валовий фінансовий результат за наслідками первинного 

фінансового розподілу для конкретного суб’єкта підприємницької діяльності 

без урахування ПДВ, інших непрямих податків і цінових надбавок, отриманих 

внаслідок опосередкованого державного втручання у сферу фінансових 

відносин; 

5) формувальний ціновий вплив на економічне середовище, спричи-

нений здешевленням товарної продукції (робіт, послуг) звільнених від сплати 

ПДВ підприємницьких формувань, максимально нівелюється конкурентними 

фіскальними компромісами на макрорівні. 

Загальний рівень одержавлення частини новоствореної вартості 

перебуває в прямій залежності від порядку формування об’єкта оподаткування 

з його численними винятками з правил і коригуваннями, податкових ставок, 

механізмів нарахування, сплати, адміністрування податкових сум. 

Опрацювання окресленого кола питань за законами логіки потрібно розпочати 

із дослідження безпосередніх складових вартості продажу, які є предметом 

фіску. За чинним законодавством такими складовими є операції з продажу 

товарів в Україні, експортні та імпортні операції (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Об’єкти нарахування податкових зобов’язань з ПДВ 

№ з/п Об’єкти оподаткування 

1 

Постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній 
території України, відповідно до ст. 186 ПКУ, у тому числі операції з 
передання права власності на об’єкти застави позичальнику 
(кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а 
також з передання об’єкта фінансового лізингу в користування 
лізингоотримувачу/орендарю 
 

2 
Постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній 
території України, відповідно до ст. 186 ПКУ 
 

3 Ввезення товарів на митну територію України 
 

4 Вивезення товарів за межі митної території України 
 

5 

Постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та 
вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та 
авіаційним транспортом 
 

Джерело: складено автором за [112]. 

 

Своєю чергою, методика обчислення належної до сплати в бюджет сум 

ПДВ базується на визначенні бази оподаткування (рис. 3.5). Чинний порядок 

формування податкової бази для сплати ПДВ слід розглядати крізь призму 

вирішення низки суперечливих підходів: поелементної структури доданої 

вартості; віднесення до вартісної суми операцій з продажу витрат минулої 

праці, непрямих податків – акцизного податку та ввізного мита, інших 

податкових платежів, включених до собівартості та нарахувань єдиного 

соціального внеску; звільнення від оподаткування. 

У контексті емпіричного опрацювання різних наукових домінант з 

урахуванням економічної природи ПДВ, можна констатувати, що додана 

вартість у формі приросту вартості на кожному етапі товаропросування 

повинна містити такі складові: заробітну плату; нарахування на заробітну 

плату на пенсійні й соціальні заходи; амортизацію; відсотки за кредит; 
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прибуток; витрати, пов’язані з обслуговуванням основної діяльності 

(електроенергія, транспорт, реклама тощо). Як наслідок у ціну включається 

загальна сума податку, сплачена (нарахована) всіма учасниками виробничо-

збутового товарного ланцюга. 

 

 
Рис. 3.5 Загальні правила визначення бази оподаткування ПДВ 

Джерело: складено автором за: [110] 

 

Водночас визначення економічної доданої вартості піднімальним 

методом, прийнятим з метою обчислення податку (валовий дохід – 

матеріальні витрати), а також поелементний розрахунок складових сум ПДВ – 

База оподаткування ПДВ 

Операції з постачання товарів 
(послуг) 

Для товарів, що 
імпортуються на 
митну територію 

України 
платниками 

податку 

Для робіт (послуг), 
які виконуються 

(надаються) 
нерезидентами на 
митній території 

України 

З 
ур

ах
ув

ан
ня

м 
за

га
ль

но
де

рж
ав

ни
х 

по
да

тк
ів

 і 
зб

ор
ів

 зг
ід

но
 з 

П
од

ат
ко

ви
м 

ко
де

кс
ом

 У
кр

аї
ни

 (з
а 

ви
ня

тк
ом

 П
Д

В
  

та
 а

кц
из

но
го

 п
од

ат
ку

 н
а 

сп
ир

т 
ет

ил
ов

ий
, щ

о 
ви

ко
ри

ст
ов

ує
ть

ся
 д

ля
 

ви
ро

бн
иц

тв
а 

лі
ка

рс
ьк

их
 з

ас
об

ів
, і

 
пе

нс
ій

но
го

 з
бо

ру
 з

а 
ко

ри
ст

ув
ан

ня
 

по
сл

уг
ам

и 
ст

іл
ьн

ик
ов

ог
о 

зв
’я

зк
у,

 щ
о 

вк
лю

ча
ю

ть
ся

 в
 п

ос
лу

ги
 т

ов
ар

ів
  

(р
об

іт
, п

ос
лу

г)
 

В
из

на
ча

єт
ьс

я,
 в

их
од

яч
и 

з 
до

го
ві

рн
ої

 
(к

он
тр

ак
тн

ої
) в

ар
то

ст
і, 

ал
е 

не
 н

иж
че

  
за

 з
ви

ча
йн

і ц
ін

и 

До складу договірної (контрактної) 
вартості включаються будь-які суми 

коштів, вартість матеріальних і 
нематеріальних активів, що 

передаються платнику податку 
безпосередньо покупцем або будь-

якою третьою особою як компенсація 
вартості товарів (послуг) 

Д
ог

ов
ір

на
 (к

он
тр

ак
тн

а)
 

ва
рт

іс
ть

 т
ов

ар
ів

, а
ле

  
не

 м
ен

ш
а 

за
 м

ит
ну

 в
ар

ті
ст

ь,
 

за
зн

ач
ен

у 
у 

вв
із

ні
й 

 
ми

тн
ій

 д
ек

ла
ра

ці
ї 

Договірна (контрактна) 
вартість робіт (послуг) 

З урахуванням акцизного 
податку та ввізного мита, 

за винятком ПДВ, що 
включається в ціну 

товарів (робіт, послуг) 
згідно з Податковим 
кодексом України та 

Митним кодексом 
України  

Витрати на транспортування, 
навантаження, розвантаження, 

перевантаження та страхування до пункту 
перетину митного кордону України, сплати 

брокерських, агентських, комісійних та 
інших видів винагород, пов’язаних з 

ввезенням (пересиланням) таких товарів, 
плати за використання об’єктів 

інтелектуальної власності 



 
 

186

податкового зобов’язання і податкового предмета суттєво обмежують сферу 

застосування теоретичної моделі методу прямого розрахунку прирощеної 

вартості у чинній фіскальній практиці. Крім того, це створює систему 

протидій і невідповідностей, що може негативно позначитися на якості 

податкового законодавства, зумовити певні практичні труднощі в організації 

фіску. З огляду на це доцільно розмежувати складові “віртуальної” (в сенсі 

оподаткування) доданої вартості в розрізі податкоформуючої бази для 

нарахування податкового кредиту. Отже, прибуток, інші грошові 

нагромадження, витрати живої праці у формі заробітної плати з усіма 

прирівняними до неї виплатами і нарахуваннями автоматично 

зараховуватимуться в обороти для нарахування “вихідного” податку, а 

матеріальні та інші уречевлені витрати збільшуватимуть дебетові обороти для 

обчислення “вхідного” податку. 

Описаний підхід не вирішує всіх проблем законодавчого 

регламентування податкової бази з ПДВ і потребує додаткових уточнень, 

насамперед стосовно нарахованих сум амортизації. Так, Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати” [90] 

передбачено, серед інших статей, собівартість і амортизацію, а всі 

витратомісткі компенсаційні відшкодування понесених матеріальних витрат, у 

тому числі у формі фізичного або морального зносу обладнання та 

устаткування, повинні включатися в базу для нарахування податкового 

кредиту. По-перше, це дещо оптимізує рівень рентабельності фондомістких 

виробництв, оскільки знижує ціни на продукцію та сприяє зменшенню 

податкового навантаження. Податкова економія – це прямий шлях до 

збільшення коштів в обігу та зміцнення фінансової стійкості платника. По-

друге, із запровадженням податку на майно підприємства (цього вимагають 

ринкові трансформаційні перетворення) амортизація одночасно буде 

включатися в єдину базу для нарахування і ПДВ, і податку на майно. 

Наступне коло проблем окреслене подвійним оподаткуванням та 

кумулятивною природою оподаткування вартості, причиною яких є “роздута” 
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система податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що відносяться на 

собівартість: збори за спеціальне використання природних ресурсів, податки 

на власність, місцеві податки і збори, цільові платежі до позабюджетних 

фондів тощо. Формально відносячись на збільшення валових витрат, ці 

податки фактично нарощують обсяги оподатковуваних операцій, а це – 

прямий фіскальний ефект від отриманої кумулятивної премії. Враховуючи 

технічні труднощі податкового обліку ПДВ, необхідно все ж зробити певні 

кроки в напрямі локалізації окремих податкових форм шляхом 

безпосереднього узгодження того чи іншого податку з базою його 

нарахування. Це означає, що “повитратні” податки повинні зберігати свій 

“фіскальний нейтралітет” щодо інших податкових платежів, мати чітко 

встановлені об’єкт і джерело сплати податкових зобов’язань, які, своєю 

чергою, не повинні виступати фіскально-мотивуючими факторами 

опосередкованого оподаткування. 

Обчислена для сплати в бюджет сума ПДВ перебуває в прямій 

пропорційній залежності не лише від податкової бази, а й від норми 

оподаткування, тобто податкової ставки. Остання виходить за межі площини 

фіскально-економічних інтересів і слугує мірилом суспільного компромісу 

між теоретично достатнім платоспроможним попитом та одержавленою 

частиною проміжного і кінцевого споживання. Емпіричне аналітичне 

опрацювання зарубіжного фіскального досвіду засвідчило, що числові 

параметри подібної компромісної згоди коливаються в межах 20% 

(Додаток Ж). Саме це і послужило вирішальною підставою встановлення такої 

ставки у чинному податковому законодавстві [88, 89, 95].  

В теоретичному та практичному плані особливо актуальні питання 

пов’язані із величиною податкової ставки та кількістю ставок оподаткування. 

Для вирішення першої групи проблем за досліджуваний період було 

запропоновано низку проектів змін до податкового законодавства. Так, згідно 

з проектом Податкового кодексу Ю. Тимошенко та О. Турчинова, 

пропонувалося змінити ПДВ на податок на прибуток з реалізації. У концепції 
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реформування податкової системи України, розробленій групою вчених під 

керівництвом В. Ланового, вказано на необхідність поетапного зниження 

протягом шести років ставки податку з 20 до 17% зі збереженням нульової 

ставки для інвестиційних операцій, соціально-культурних і наукових послуг, 

товарів сільськогосподарського виробництва. У травні 2006 р. Державна 

податкова адміністрація України оприлюднила доопрацьований варіант 

проекту Податкового кодексу, прийнятий Верховною Радою України в 

другому читанні. У ньому пропонується зменшити ставку ПДВ з нинішньої до 

17%; для окремих операцій передбачено нульову ставку [115, с. 84-86], що 

враховано у чинній редакції Податкового кодексу України. 

З метою вирішення другої проблеми пропонувалось запровадити 

декілька ставок оподаткування: 15%, 10%, 5%, 0%. При цьому 

обґрунтовувались критерії такого диференційного підходу (проект 

Податкового кодексу за редакцією О. Сергієнка та Ю. Кармазіна). 

Зважаючи на мобільність факторів виробництва, динамічність 

пов’язаних з ними фінансових відносин, доцільно як інструмент порівняння 

використовувати ефективну податкову ставку, основні методі та алгоритми 

розрахунку якої наведено у табл. 3.3. 

Встановлена податковим законодавством номінальна ставка 

оподаткування споживання є наслідком дотримання фіскальних домінант 

держави за одночасного врахування фінансово-господарських інтересів 

бізнесового середовища та фінансової спроможності кінцевих споживачів 

товарів і послуг. Прийнята для податкових розрахунків номінальна ставка не 

дає вичерпного уявлення про загальний рівень податкового навантаження, 

оскільки при цьому не враховується сума наданих пільг, ступінь тінізації 

економіки тощо. За умов світової фінансової глобалізації це також постає 

перешкодою на шляху інтеграційних процесів з огляду на непорівняльність 

податкових показників.  
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Таблиця 3.3 

Моделі ефективної ставки оподаткування [67, с. 22] 

Метод Мендози 
(1994) 

Метод Джараса-
Обермаїра 

(1997) 

Метод Кері-Рабесона 
(2002) 

Ефективна ставка 
оподаткування споживання 

для України 
Тс = [Податки на 

товари та 
послуги – 
(Кінцеві 

споживчі 
витрати 

домогосподарств 
+ Кінцеві 
споживчі 

витрати сектора 
загального 

державного 
управління – 
податки на 
товари та 

послуги)]  100 

Тс = [(Податки на 
товари і послуги 

– Акцизи та мита, 
пов’язані із 

транспортом і 
споживанням 
енергетичних 
матеріалів)/ 

Кінцеві споживчі 
витрати 

домогосподарств] 
 100 

Тс = [(Податки на 
товари і послуги – 

Податки з власників 
автотранспорту, 

сплачені за рахунок 
юридичних осіб) / 
(кінцеві споживчі 

витрати 
домогосподарств + 
кінцеві споживчі 
витрати сектора 

загального державного 
управління – Витрати 

сектору загального 
державного управління 

у частині заробітної 
плати)]  100 

Тс = [Податки на товари і 
послуги – Акцизи та мита, 
пов’язані із транспортом і 

споживанням енергетичних 
матеріалів + Збір на розвиток 
виноградарства, садівництва і 

хмелярства + Податок з 
реклами / (Кінцеві споживчі 
витрати домогосподарств + 
Кінцеві споживчі витрати 

сектора загального державного 
управління на оплату праці 

найманих працівників + 
Кінцеві споживчі витрати 

сектора некомерційних 
організацій, що обслуговують 

домогосподарства)]  100 
Складено автором. 
За спрощеною методикою (враховуються суми податкових надходжень у 

розрізі платежів і кінцеві споживачі витрат) розраховано ефективну ставку 

ПДВ для України в динаміці за 2008-2012 рр., яка констатує коливання її 

значень в межах від 13,4 до 15,2% у 2012 р., що свідчить про підвищення 

фіскальної ефективності цього податку (рис. 3.6).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.6 Динаміка ефективної ставки ПДВ в Україні 

Джерело: побудовано автором за [106]. 
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Крім того, з урахуванням напрацювань зарубіжних і вітчизняних 

науковців у галузі державних фінансів [29, с. 25-26], визначено додаткові 

показники: коефіцієнт продуктивності (відношення ефективної ставки ПДВ до 

базової ставки ПДВ) та коефіцієнт бюджетної ефективності (відношення 

відсоткової частини ПДВ у ВВП до стандартної ставки ПДВ) станом на 01.01 

(табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Ставки й ефективність ПДВ у країнах ЄС та в Україні 

Країна Номінальна 
(стандартна

) ставка 
ПДВ, % 

Частк
а ПДВ 
у ВВП, 

% 

Ефективн
а ставка 
ПДВ, % 

Коефіцієнт 
продуктивност

і ПДВ, % 

Коефіцієнт 
бюджетної 

ефективност
і 

Польща 
(2003) 22,0 7,4 8,8 40,2 0,38 

Словаччин
а (2003) 20,0 6,8 8,9 44,6 0,34 

Угорщина 
(2003) 25,0 10,1 10,3 41,3 0,34 

Чехія 
(2003) 22,0 6,4 8,6 38,9 0,29 

15 країн – 
членів ЄС 
(2003) 

20,2 7,6 10,2 50,6 0,38 

Україна  
2003 20,0 4,0 8,4 42,0 0,20 
2004 20,0 4,8 9,0 45,0 0,24 
2005 20,0 7,7 10,8 54,0 0,39 
2006 20,0 9,3 11,9 59,5 0,46 
2007 20,0 8,3 10,6 53,0 0,42 
2008 20,0 8,2 14,0 70,0 0,41 
2009 20,0 9,7 15,8 79,0 0,49 
2010 20,0 9,2 14,5 72,5 0,46 
2011 20,0 8,0 12,6 63,0 0,40 
2012 20,0 9,9 15,2 76,0 0,50 

 

Джерело: розраховано автором за [67, с. 25; 226]. 

Отже, як видно з табл. 3.4, ефективність ПДВ в Україні є досить 

великою, про що свідчать і достатньо високий рівень ефективної ставки (в 
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середньому 12% за досліджуваний період) і вагома частка ефективного 

оподаткування у номінальному (понад 60%), і динамічно значущий 

абсолютний коефіцієнт бюджетної ефективності (≈0,40). Отримані результати 

є переконливим свідченням на користь поетапного зниження стандартної 

ставки податку, що в поєднанні зі скасуванням непродуктивних пільг не 

позначиться відчутно на бюджетній наповнюваності.  

Залишається однак невирішеним питання кількості податкових ставок. 

Згідно з критерієм соціальної справедливості, доцільно товари розкоші 

оподатковувати за підвищеними ставками, а товари першої необхідності – за 

зниженими або й не оподатковувати взагалі. На користь диференційованого 

оподаткування свідчить і світовий фіскальний досвід. 

Водночас, враховуючи особливості розвитку національної економіки з 

притаманним їй фінансовим механізмом, особливий акцент слід зробити на 

пропорційному одноканальному оподаткуванні доданої вартості.  

Це обґрунтовується низкою аргументів на користь ПДВ:  

1) за сучасних умов недовиробництва вітчизняних товарів і 

безсистемного наповнення ринку імпортною продукцією сумнівного 

походження провести адекватну товарно-номенклатурну класифікацію 

практично неможливо. Навіть якщо технічно здійснити цю процедуру 

можливо, то це породить ще більше суперечностей в процесі обробки 

податкової інформації, істотно здеформує відтворювальні вартісні пропорції, 

заблокує зустрічні податкові потоки при відшкодуванні податкового кредиту; 

2) диференційоване оподаткування призведе до міжгалузевого 

переливання капіталу із сфер підвищеного до сфер ліберальнішого фіску, що 

надалі стимулюватиме тіньову економічну діяльність; 

3) внесення змін у механізм нарахування та сплати ПДВ суттєво 

підвищить видатки на адміністрування податку, що є недопустимим за умов 

бюджетної незбалансованості, оскільки породжує дефіцитне фінансування 

непродуктивних видатків; 

4) адекватною заміною диференційованої шкали ставок ПДВ може 
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стати запровадження менш важливих за фіскальним статусом специфічних 

акцизів на окремі товарні групи.  

Важливу роль у процесі сплати того чи іншого податку відіграють 

пільги. Забезпечуючи повне або часткове звільнення від оподаткування, вони 

відіграють, відповідно, стимулюючу або гальмівну роль. У випадку із ПДВ (з 

огляду на його ціноутворювальну функцію) пільгове оподаткування взагалі 

небажане. Однак фіскальний прагматизм за певних обставин повинен 

поступатися економічним інтересам та суспільним пріоритетам, що й 

обґрунтовує необхідність надання окремих різновидів пільг з ПДВ. По-перше, 

існує низка операцій, які за економічним змістом або не можуть бути об’єктом 

оподаткування (немає умов для сплати податку, насамперед операція не 

підтверджується фактом передання права власності) або їх оподаткування 

технічно складне, оскільки не піддається обліку податкова база (фінансові, 

кредитні, інвестиційні, строкові, валютні операції, операції з цінними 

паперами, надання державних платних послуг, діяльність соціальної сфери та 

неприбуткових установ). По-друге, необхідно все ж зважати на найбільш 

соціально важливі товари і послуги, здешевлюючи їх вартість (продукти 

харчування, ліки та витрати медичного призначення, купівля і наймання 

житла, товари дитячого асортименту тощо). По-третє, час від часу суспільству 

вигідно стимулювати певний вид діяльності, наприклад, експортні операції, 

продаж сільськогосподарської продукції. Досягти цього найпростіше за 

рахунок встановлення нульової ставки, оскільки це не потребує відповідних 

змін у механізмі сплати та адміністрування податку. Рекомендований перелік 

пільгових операцій наведено на рис. Б.1 додатка Б. 

Масштабність податково перерозподільчої природи ПДВ не 

обмежується нарахуванням податку, а продовжує свою дію на наступних 

етапах податкового адміністрування. Жоден інший податок не має настільки 

складної схеми впливу на фінансово-господарську діяльність платників у 

процесі виконання податкових зобов’язань, як ПДВ. Усе це зумовлено 

використанням методу “податкового кредиту” при визначенні чистої суми 
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податку. Зазвичай в умовах здорової ринкової конкуренції така сума має 

позитивне значення, оскільки відображає основний принцип бізнесової 

психології – досягнення максималь-ного ефекту за мінімальних витрат 

фінансових ресурсів. Навпаки, в умовах економічної кризи та спаду 

виробництва, а також у постстагнаційний період нерідко спостерігається 

зворотне явище: грошові нагромадження не перевищують обсягів закупівель, 

що в сукупності з пільговим оподаткуванням окремих операцій істотно 

збільшує дебетове сальдо податку. Як наслідок належна до сплати в бюджет 

сума ПДВ набуває негативного значення і, згідно з “сальдовим” правилом, 

підлягає відшкодуванню з бюджету. 

Законом України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. з 

наступними змінами і доповненнями визначено досить складну процедуру 

відшкодування ПДВ, яка нерідко ускладнювалась додатковими податковими 

перевірками економічних контрагентів, пов’язаних між собою 

постачальницько-збутовим ланцюгом. Однак чинний Податковий кодекс 

України не лише частково спростив процедуру бюджетного відшкодування, а 

й передбачив можливість автоматичного відшкодування ПДВ за умов 

відповідності певним критеріям [15,70,145,152] 

З одного боку, затягування термінів повернення вилучених з 

господарського обігу коштів у формі невідшкодованого податкового кредиту 

негативно позначається на фінансовому становищі платника; з іншого – 

держава, зацікавлена у виконанні плану бюджетних надходжень, прагне 

недопустити необґрунтованого повернення податкових сум шляхом 

запровадження вищого рівня підконтрольності та підзвітності суб’єктів 

підприємницької діяльності.  

З метою удосконалення механізму адміністрування ПДВ в Україні 

запроваджено електронне адміністрування ПДВ, порядок якого затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України №569 від 16 жовтня 2014 р. [146]. 

Відповідно до чинного Податкового кодексу України, електронний 

рахунок ПДВ (рахунок y системі електронного адміністрування ПДВ) – це 
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рахунок, відкритий платнику ПДВ в Казначействі, на який такий платник 

переказує кошти з власного поточного рахунка у сумі, необхідний для 

досягнення розміру суми, на яку платник ПДВ має право зареєструвати 

податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, а також у сумі, 

необхідній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань. 

Кошти з такого рахунка підлягають переказуванню до бюджету та/або на 

спеціальний рахунок [146]. Електронний рахунок платникові податку 

відкриває Казначейство автоматично на безоплатній основі. Платникам 

податку, які застосовують спеціальний режим оподаткування, відповідно до 

ст. 209 Податкового кодексу України, відкривається єдиний електронний 

рахунок для обліку сум податку за результатами діяльності, передбаченої 

зазначеною статтею, та іншої діяльності. Електронні рахунки відкриваються 

виключно на підставі реєстру платників податку, який ДФС після присвоєння 

особі індивідуального податкового номера платника податку надсилає 

Казначейству. У такому реєстрі зазначаються найменування або прізвище, 

ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія 

паспорта (для фізичних осіб – підприємців, які мають помітку в паспорті про 

право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), 

індивідуальний податковий номер платника податку та дата реєстрації його 

платником податку. 

З 1 січня 2015 р. всі платники ПДВ за підсумками звітного періоду 

самостійно не розраховуються з бюджетом. Усі розрахунки здійснюють 

податкові органи з електронних ПДВ-рахунків. Також, відповідно до нових 

змін у податковому законодавстві, збільшується з 300 тис. грн. (без ПДВ) до  

1 млн. грн. (без ПДВ) граничний обсяг загальної суми від здійснення операцій 

з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом 

V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної 

комп’ютерної мережі, протягом останніх 12 календарних місяців, із 

досягненням якого особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в 

органі контролю за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з 
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дотриманням вимог, передбачених ст. 183 розділу V Кодексу (п. 181.1 ст. 181 

розділу V Кодексу). Платники ПДВ, у яких станом на 01.01.2015 р. обсяг 

оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців не перевищує 1 

млн. грн., отримують можливість анулюва-ти свою реєстрацію платника ПДВ 

[147]. Аналізуючи останні зміни до податко-вого законодавства в аспекті 

адміністрування та сплати ПДВ, варто зазначити, що відбувається поетапне 

удосконалення механізмів адміністрування, а також значно полегшується 

процес сплати і нарахування ПДВ для платників. 

Дослідивши фіскально-економічну та ціноутворювальну природу ПДВ, 

маємо підстави констатувати його домінантну роль у системі оподаткування 

ринкового типу. Швидкоплинність економічних процесів вимагає адекватної 

гнучкості податкових форм і методів одержавлення доданої вартості. 

Ефективним буде лише той шлях, який забезпечить раціональне 

функціонування ПДВ шляхом його постійного еволюційного удосконалення, 

застосування новітніх податкових технологій, залучення достатніх фінансових 

ресурсів для організації адміністрування податку. 

 
3.2. Місце і роль специфічних акцизів у забезпеченні оптимальної 

структури споживання високорентабельних і монопольних товарів 

 
Невід’ємним елементом податкової системи ринкового типу є специфічні 

акцизи, які мають форму індивідуально-потоварного податку з обороту в 

однорівневій формі. Поширеність цієї форми оподаткування зумовлена як її 

суттєвою фіскальною роллю, так і значними регулятивними можливостями. В 

Україні акцизне оподаткування представлене акцизним податком на окремі види 

високорентабельних і монопольних товарних груп, а саме: алкогольні напої, 

тютюнові вироби, транспортні засоби, нафтопродукти. 

Термін “акциз” іноземного походження і має кілька значень:  

1) excidere – робити надріз на клеймах, що означає сплату податку; 

2) cixeaux – ножиці, які визначають відмінності у ціноутворенні; 

3) assidere – відсікання, відрізання частини ціни товару при акцизі [40]. 
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Визначальними ознаками акцизного збору є такі: 

1) фіскальне наповнення дохідної частки державного та місцевих бюджетів 

за рахунок одержавлення частини вартості реалізованої підакцизної продукції; 

2) перерозподіл високорентабельних доходів від продажу алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, окремих видів мінеральної сировини, інших 

монопольних товарів; 

3) обмеження виробництва і споживання товарного асортименту, який 

завдає шкоди здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу тощо; 

4) вторинний розподіл доходів заможних верств населення шляхом 

запровадження акцизу на товари з малоеластичною ціною попиту – ювелірні 

вироби, автомобілі, яхти, інші “предмети розкоші”. 

Механізм просування акцизного податку в Україні затверджено Податковим 

кодексом України [119] з наступними змінами і доповненнями, низкою інших 

законодавчих і нормативно-інструктивних документів. Основні класифікаційні 

ознаки акцизного податку, та його структурно-логічна схема наведені на рис. 3.7 і 

3.8. 

 
Рис. 3.7 Класифікаційні ознаки акцизного податку 

Джерело: складено автором за [110]. 
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Акцизний податок як різновид непрямого оподаткування тісно 

пов’язаний з іншими опосередкованими податками, передусім з ПДВ. Так, 

спільними характеристиками обох цих податків є такі: 

1) збільшують ціни товарів на суму нарахованого податкового платежу; 

2) величина податкових зобов’язань безпосередньо не залежить від 

кінцевого фінансового результату і платоспроможності платників; 

3) реальним джерелом сплати є обсяги проміжного та кінцевого 

споживання; 

4) сфера фінансового застосування обмежується внутрішнім ринком і 

не поширюється на експортні операції; 

5) у процесі провадження зовнішньоекономічної діяльності слугують 

протекціоністським інструментом зниження конкурентоспроможності 

імпортних товарів. 

 

 
Рис. 3.8 Загальна характеристика акцизного податку 

Джерело: складено автором за [107]. 
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предметом для нарахування ПДВ є обороти від реалізації всіх товарів (робіт, 

послуг), акцизного податку – обороти з реалізації підакцизних товарів і 

продукції. По-друге, ставка для нарахування ПДВ є пропорційною для всіх 

товарних операцій і встановлюється у відсотках, а ставки акцизного податку 

диференціюються за групами товарів і можуть встановлюватись як у відсотках, 

так і в твердих сумах. По-третє, акциз справляється лише не етапі виробництва 

або імпорту залежно від країни походження товарів, тоді як додана вартість 

підлягає оподаткуванню на всіх етапах просування товару. По-четверте, різним є 

фіскальне призначення податків: якщо ПДВ (про це свідчать розрахунки) є 

стабільним джерелом бюджетних надходжень, та податкові суми, отримані від 

акцизного податку, коливаються під впливом ринкової кон’юнктури. 

У податковій структурі зведеного бюджету України оподаткування 

підакцизних товарів характеризується незначною величиною і відносно 

спадною тенденцією у динаміці (табл. 3.5).  

Фіскальна віддача акцизного податку має тенденцію до зростання. Загалом 
відбулося збільшення фіскальної віддачі з акцизного податку за досліджуваний 
період у зв’язку із переглядом ставок у бік збільшення. Загалом коливання 
бюджетних надходжень від акцизного податку зумовлене проблемами в 
адмініструванні податку, оскільки за досліджуваний період спостерігається 
незбігання динаміки надходжень від акцизного податку і динаміки абсолютних 
обсягів виробництва, а, отже, й бази оподаткування найголовніших видів 
підакцизної продукції – алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Акцизному 
податку, як і іншим податкам, що входять до складу податкової системи 
держави, властиві фіскальна і регулятивна функції. Потенціал акцизу як 
фіскального інструмента визначається складом підакцизної продукції та 
податковою ставкою. Особливо значущою роль цього податку є в країнах з 
транзитивною економікою, для яких загалом характерне “базування на непрямих 
податках через відсутність достатньої і стабільної бази для прямого 
оподаткування (слабкий розвиток виробництва, низькі доходи населення тощо). 
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Таблиця 3.5 

Динаміка суми і частки акцизного збору (податку) в доходах зведеного 

бюджету, податкових надходженнях і ВВП (млрд. грн.) 

Показник Рік 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. ВВП, млрд. грн 442 544 721 948 913 1086 1300 1405 1465 1587 1980 2385 
2. Доходи зведеного 
бюджету – всього, 
млрд. грн 

134,2 171,8 219,9 297,9 288,6 314,4 398,3 445,5 442,8 455,9 652,0 782,7 

з них податкові 
надходження, млрд. 
грн 

98,1 125,8 161,2 227,3 208,1 234,5 334,6 369,3 353,8 367,5 507,3 650,8 

3. Акцизний збір 
(податок) – усього, 
млрд. грн 

7,9 8,6 10,5 12,8 21,3 25,7 33,0 37,2 35,3 44,9 63,1 90,1 

у тому числі: 
3.1. З вітчизняних 
товарів 

7,3 7,5 9,0 10,2 17,5 21,4 25,2 27,4 26,4 28,1 38,8 55,1 

3.2. З імпортних 
товарів 0,6 1,1 1,5 2,6 3,8 4,3 7,8 9,8 8,9 16,8 24,3 35 

4. Частка акцизного 
збору (податку), % 
4.1. У доходах 
зведеного бюджету 

5,9 5,0 4,8 4,3 7,4 8,2 8,3 8,4 8,0 9,8 9,7 11,5 

у тому числі: 
4.1.1. З вітчизняних 
товарів 

5,4 4,4 4,1 3,4 6,1 6,8 6,3 6,2 6,0 6,2 6,0 7,0 

4.1.2. З імпортних 
товарів 0,4 0,6 0,7 0,9 1,3 1,4 2,0 2,2 2,0 3,7 3,7 4,5 

4.2. У податкових 
надходженнях 8,1 6,8 6,5 5,6 10,2 11,0 9,9 10,1 10,0 12,2 12,4 13,8 

у тому числі: 
4.2.1. З вітчизняних 
товарів 

7,4 6,0 5,6 4,5 8,4 9,1 7,5 7,4 7,5 7,6 7,7 8,5 

4.2.2. З імпортних 
товарів 0,6 0,8 0,9 1,1 1,8 1,8 2,3 2,6 2,5 4,6 4,8 5,4 

4.3. У ВВП 1,8 1,6 1,5 1,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,4 2,8 3,2 3,8 
у тому числі: 
4.3.1. З вітчизняних 
товарів 

1,7 1,4 1,2 1,1 1,9 2,0 1,9 2,0 1,8 1,8 1,7 2,3 

4.3.2. З імпортних 
товарів 1,7 1,4 1,2 1,1 1,9 2,0 1,9 2,0 1,8 1,8 1,7 1,5 

Джерело: розраховано автором за [110; 202]. 

 

Податки на споживання за досліджуваний період 2005-2015 рр. 

демонстрували змінну тенденцію до зростання. У 2013 р. відбувся незначний 
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спад, проте у 2014 р. зростання продовжилось, а в 2015р. знову зменшилось 

(рис. 3.9, табл. 3.6.). 

Таблиця 3.6 

Динаміка суми і частки ПДВ у доходах бюджету, податкових 

надходженнях та ВВП у 2005 – 2016 рр. 

Показник Рік 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. ВВП, млрд. грн 441,5 544 721 948,1 913,3 1085,9 1300 1404,7 1465 1587 1980 2385 
2. Доходи зведеного 

бюджету – всього 134,2 171,8 219,9 297,9 288,6 314,4 398,3 445,5 442,8 455,9 652,0 782,7 

з них податкові 
надходження, млрд. грн 98,1 125,8 161,2 227,3 208,1 234,5 334,6 369,3 353,8 367,5 507,3 650,8 

3. ПДВ, млрд. грн 33,9 50,4 59,4 92,1 84,7 95,9 130,1 138,8 128,3 139,0 178,5 226,5 
4. Частка ПДВ, %             
4.1. У доходах зведеного 
бюджету 25,2 29,3 27,0 30,9 29,3 30,5 32,7 31,2 29,0 30,5 27,4 28,9 

4.2. У податкових 
надходженнях 34,5 40,1 36,9 40,5 40,7 40,9 38,9 37,6 36,3 37,8 35,2 34,8 

4.3. У ВВП 7,7 9,3 8,2 9,7 9,3 8,8 10,0 9,9 8,8 8,8 9,0 9,5 
 
 

 
Рис. 3.9 Динаміка частки податків на споживання у податкових надходженнях 

до державного бюджету у 2005-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за [110]. 

 
Позиції акцизного податку у структурі податків на споживання 

коливаються. Частка ПДВ є найбільш вагомою і коливається в межах 75-85%, 

кожного року обсяги коштів, що надійшли від спати ПДВ, лише зростають 
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(рис. 3.10).  

 

 
Рис. 3.10 Динаміка часток податків на споживання в сукупних податкових 

надходженнях 
Джерело: побудовано автором за [106]. 

 

Менш вагомими є частки акцизного податку та мита. Зокрема, частка 

акцизного податку не перевищує 16%, і знижується, починаючи з 2009 р. 

Частка мита є найбільш стабільною і коливається в межах 6-7,5%. 

Серед причин коливання бюджетно-фіскальної віддачі акцизу є як 

внутрішні, так і зовнішні. Перші випливають з механізмів обчислення податку 

і пов’язані з великими обсягами неоподаткованих оборотів, зумовлених 

зростанням пільгових експортних операцій. Другі є наслідком непрозорості 

системи ціноутворення, браку контролю з боку держави за виробництвом і 

споживанням підакцизних товарів, зловживань з боку виробників, імпортерів, 

податкових агентів і посередників, спрямованих на мінімізацію податкового 

навантаження. Свідченням цього є невідповідність між зростанням цін і 

темпами зростання акцизного податку у кінцевих споживчих витратах 

населення, зокрема, випереджальним було зростання цін порівняно із 

зростанням акцизного податку у 2008, 2009, 2012, 2014 та 2016 рр., зворотною 
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ситуація була у 2010, 2011, 2013 рр. (рис. 3.11). У 2013-2014 рр. темпи 

зростання цін і акцизного податку були практично однаковими. Ситуація 

істотно ускладнюється за умов структурної кризи, яка супроводжується 

зниженням платоспроможного попиту населення та зменшенням споживання 

підакцизної продукції. 

Водночас розвивається виробництво міцних напоїв у домашніх умовах, 

створюються підпільні виробництва, завозиться багато контрабандних товарів, 

насамперед тютюнових виробів, які реалізуються за низькими цінами, що 

збільшує їх споживання. Все це зменшує надходження до бюджету у формі 

несплачених податків. Для подолання цих недоліків варто скористатися 

зарубіжним досвідом. Так, у Фінляндії, Швеції антиалкогольна політика 

поєднується із запровадженням державної монополії на торгівлю 

алкогольними напоями, жорстким контролем за сплатою високих акцизів до 

бюджету країн. У Франції, Італії існує державна монополія на торгівлю 

тютюновими виробами, що сприяє значному наповненню державної скарбниці 

за рахунок високих податків на цю продукцію [18]. 

 

 
Рис. 3.11 Динаміка співвідношення індексу цін і темпів зростання  

частки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби  

у кінцевих споживчих витратах в 2006-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі [106]. 
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Отже, заходи, спрямовані на підвищення ролі акцизного оподаткування 

за умов ринкової трансформації національної економіки, доцільно 

здійснювати за такими напрямами: 

1) розширення сфери та обсягів державного регулювання виробництва 

алкогольної і тютюнової продукції – спирту етилового, лікеро-горілчаних напоїв, 

вин, пива та пивоварних матеріалів, тютюнових виробів – шляхом активізації 

ліцензування, квотування, декларування, запровадження державної монополії 

на гуртову, а в перспективі – й на роздрібну торгівлю; державного 

регулювання роздрібної торгівлі вітчизняними та імпортними підакцизними 

товарами; 

2) поетапного, в міру виходу з економічної кризи, підвищення ставок 

акцизного податку, а також запровадження місцевих акцизів на алкогольну й 

тютюнову продукцію; 

3) зменшення до мінімуму імпорту алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів на засадах протекціоністської митно-податкової політики; 

4) обмеження контрабандного ввезення підакцизних товарів, 

зменшення “тіньового” вітчизняного виробництва. 

Водночас акцизний податок, виконуючи функцію формування та 

поновлення державних доходів, впливає на діяльність платників і споживачів 

монопольних і високорентабельних товарів. Регулятивна функція акцизу 

реалізується за такими напрямками: 

1) обмеження обсягів імпорту, виробництва і споживання підакцизної 

продукції; 

2) структурні зрушення у вартісній структурі виробленого продукту в 

напрямі стимулювання зростання ефективності виробництва, поліпшення 

якості виготовлених товарів, споживчих характеристик продукту; 

3) регулювання рентабельності виробництва підакцизних товарів. 

Обмежувальний вплив акцизів на обсяги споживання (і як наслідок – на 

обсяги виробництва) застосовується, як правило, щодо “соціально 

небезпечних” товарів, головними серед яких є алкогольні напої й тютюнові 
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вироби. Механізм обмежувального регулювання за допомогою акцизу можна 

описати такою схемою. Акцизний податок, який включається до ціни 

підакцизного товару, збільшує витрати споживачів, що за еластичного попиту 

призводить до зменшення обсягів продажу цих товарів. Зниження попиту, 

своєю чергою, або примушує виробників зменшувати обсяги виробництва, або 

спонукає їх до збереження існуючої прийнятної для споживача ціни за 

рахунок власного прибутку, тобто призводить до зниження рентабельності 

продукції, оскільки акциз, забираючи у підприємства частину виторгу, 

негативно впливає на ціновий результат діяльності підприємства, зменшує 

його зацікавленість у виробництві підакцизної продукції. Водночас 

ефективність цього напряму регулятивного впливу акцизу суттєво залежить 

від того, наскільки ефективним є державний контроль за сферою обігу 

підакцизної продукції, і наскільки міцними є перешкоди для її тіньового 

виробництва [40, с. 273]. 

Підвищення ефективності стимулюється через систему акцизного 

оподаткування шляхом диференціації ставок податку для різних груп 

підакцизних товарів і запровадженням фіксованих норм оподаткування. 

Особливо важливого значення набуває регулювання якості продукції. 

Очевидно, оподатковуючи високим акцизом низькосортний товар, держава 

опосередковано спонукає платника до виробництва високоякісних товарів. З 

цією метою доцільно паралельно застосовувати фіксоване і відсоткове 

оподаткування. В Україні таке оподаткування застосовується щодо тютюнової 

продукції. Так, при підвищенні ставки акцизу або фінансової податкової 

складової вартості товару споживач може надати перевагу дешевій продукції, 

однак так триватиме недовго, оскільки на перший план вийдуть якісні 

характеристики товарів, що впливають на здоров’я покупців, та інші споживчі 

чинники. 

На думку вітчизняних фахівців, одним з варіантів пом’якшення впливу 

акцизного податку на якість оподаткованої продукції є збільшення фінансової 

складової в межах комбінованої ставки податку за одночасного зменшення 
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адвалерної частки. Це певною мірою сприятиме поліпшенню якості товарів, 

що оподатковуються акцизом. Однак, оскільки фіксована ставка не залежить 

від ціни, необхідно регулярно її коригувати з урахуванням інфляції, щоб 

підтримувати державні надходження від акцизного податку на заданому рівні 

[21]. 

На рентабельність виробництва окремих товарних груп акциз впливає 

не лише негативно, а й позитивно, оскільки обмежує комерційну 

зацікавленість у діяльності в галузях виробництва алкоголю, тютюну, 

паливно-мастильних матеріалів. Зазначені виробництва є 

високорентабельними з огляду на незначні валові витрати і високу ринкову 

ціну готової продукції. Акцизний податок слугує формою вилучення до 

бюджету понаднормативного прибутку. Крім того, створюються певні 

обмеження щодо недобросовісної конкуренції на ринку підакцизних товарів, а 

також нормалізується економічний цикл у сфері виробництва таких товарів. 

Отже, акцизний податок у ринковому середовищі є не лише важливим 

бюджетоформувальним чинником, він також виконує низку обмежувально-

стимулювальних функцій економічного характеру. З розвитком ринкових 

відносин його роль зростатає з огляду на гнучкість податку та необхідність 

впорядкування пропорцій виробництва й обсягів споживання 

високорентабельних і монопольних товарів. 

 

 

3.3. Мито в системі важелів регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності держави 

 

 

Мито є однією з найдавніших форм оподаткування, яка виникла з 

поглибленням міжнародного поділу праці та розвитком торгівлі. Перші згадки 

про мито з’явилися ще в часи рабовласницького суспільства (митні податки 

утримувалися з купців при в’їзді в місто як плата за право торгувати). У часи 
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середньовіччя, зокрема в період феодальної роздробленості, з’явилися та 

розвинулися нові різновиди мита: плата за користування коморами, в яких 

зберігався крам, низка платежів за ввезення, вивезення, транзит товарів через 

певні феодальні володіння. Однак механізм фіскального адміністрування цих 

податків не був чітко визначеним, а самі платежі не набули стабільного 

характеру і в більшості випадків нараховувалися за певних особливих 

обставин. Розвиток міжнародної економічної співпраці в сфері обміну 

результатами праці національних господарств з притаманними йому 

принципами фрітрейдерства чи, навпаки, протекціонізму закріпив провідні 

позиції за зовнішніми (ввізним і вивізним), а також внутрішнім (державне 

мито за послуги державних інститу-цій – органів юстиції та правосуддя, 

правоохоронних органів, нотаріальних контор, органів реєстрації актів 

громадянського стану, виконавчих комітетів місцевих рад і низки інших, 

ринковий збір, ліцензії на окремі види діяльності й форми господарювання, 

плата за торговий патент тощо) різновидами митного фіску.  

У широкому значенні термін “мито” трактується як плата на користь 

держави в обмін на певні блага або як податок на товари, цінності, майно, що 

перетинають митний кордон [39, с. 461]. Дискусійний дуалізм митних 

дефініцій знайшов своє продовження в економічній літературі. Німецький 

учений Л. Штейн зазначав, що в епоху середньовіччя збори митного характеру 

мали еквівалентний характер і, як наслідок, виступали платою за отримані 

дозвільні послуги: користування дорогами і перевалами, транспортування та 

продаж товарів, охорону тощо. Очевидно, що ці платежі нічого спільного з 

податками на споживання не мали. Менш переконливим у своїх висновках був 

А. Вагнер, який стверджував, що митні збори не були податками на 

споживання або були ними лише частково [37, с. 2]. Погляди Л. Штейна і 

А. Вагнера доповнив Й. Кулішер, який, зокрема, писав: “Якби всі численні 

митні збори, які справлялися в часи середньовіччя, збори подорожні, мостові, 

ротові, ринкові тощо, дійсно витрачалися на утримання доріг, мостів та інших 

споруд, то останні повинні були б знаходитися в чудовому стані” [37, с. 2]. 
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Отже, автор цих рядків не лише зосередив увагу на еквівалентній 

невідповідності митних зборів відповідній сумі цільових видаткових 

повноважень, а й наголосив на необхідності надати митному оподаткуванню 

бюджетоформувальні функції, на зразок інших, розвинених на той час 

податків. 

Цивілізований розвиток державної фінансової системи, її трансформація 

відповідно до потреб ринкового економічного середовища поступово 

перетворили митні податки у вагомий фіскальний ресурс державного бюджету 

та ефективний інструмент державної фінансової політики, насамперед у сфері 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сьогодні мито трактується як 

різновид “державного непрямого податку, який справляється з імпорту, 

експорту і транзиту товарів, торговельно-промислового прибутку, майна, 

цінностей і предметів, що перетинають кордон у визначених державою 

пунктах під контролем митних служб” [21, с. 156]. Водночас мито виконує 

ціноутворювальні функції, які, своєю чергою, визначають кількісні параметри 

споживання імпортних товарів. Функціонально-сутнісні характеристики мита 

та його класифікаційні ознаки наведені на рис. 3.12-3.14. 
 

 
 

 
Рис. 3.12 Загальна концепція трактування мита 

Джерело: побудовано автором. 

 

Митні платежі 

Податки та інші обов’язкові збори, що утримуються з товарів,  
які перетинають митний кордон 

Митні податки 

Непрямі податки, з товарів, які 
перетинають митний кордон та 
зараховуються до державного 

бюджету 

Митні збори 

Збори за послуги з розмитнення 
товарів, що надходять  до служб, які 

надали такі послуги 
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Рис. 3.13 Функціональна характеристика митного оподаткування 

Джерело: побудовано автором. 

 

Як видно з рис. 3.13, поряд із митом у процесі регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності широко використовуються інші різновиди 

митного оподаткування, які інакше прийнято називати субститутами мита. Як 

самостійне фіскальне явище вони ще недостатньо досліджені, однак не 

викликає сумніву зумовлений ними фіскальний тягар на імпортерів при 

розмитненні товарів, а також на носіїв таких податків, які є місцевими 

споживачами імпортної продукції. 

По-перше, субститути мита істотно ускладнюють митні процедури, не 

відіграючи при цьому жодної самостійної ролі, а виступаючи лише як 

додаткові фіскальні чинники.  

По-друге, справляння додаткових митних податків – субститутів мита – 

породжує проблему подвійного оподаткування. 

По-третє, надмірний фіскальний митний тягар як примітивна форма 

протекціонізму створює вагомі перешкоди на шляху розвитку міжнародної 

співпраці, насамперед у сфері зовнішньої торгівлі та вивезення і ввезення 

капіталів [217]. 

Отже, всі аргументи свідчать на користь одноканального митного 

оподаткування, доповненого іншими формами опосередкованого 

оподаткування – ПДВ та акцизним податком. Крім того, диференційоване 

оподаткування товарів іноземного походження залежно від їх суспільної 

важливості легко досягається шляхом диференціації ставок Єдиного митного 

Митні податки 

Мито  

Непрямий податок на зовнішньо-
торговельні операції, що утримується з 

товарів, які перетинають митний 
кордон за законодавчо встановленими 

ставками Єдиного митного тарифу 

Інші митні податки 
 
Внутрішні податки, що утримуються  
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тарифу. 

 

 
Рис. 3.14 Класифікація митних податків 

Джерело: побудовано автором. 
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(рис. 3.15). 
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Рис. 3.15 Суть і напрями реалізації функцій мита 

Джерело: побудовано автором. 
 

Як елемент податкової системи мито виконує ті ж функції, що й інші 
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структурі виробництва та споживання товарів; захист національної економіки 

від іноземної конкуренції [23; 246].  

Функції мита реалізуються через заходи державної фінансової політики. 

При цьому зміни в організації фінансових відносин супроводжуються 

відповідними змінами кількісних та якісних показників оцінки фінансових 

структурних зрушень. Наприклад, фіскальне значення мит оцінюється як 

абсолютними (розмір бюджетних надходжень за певний період), так і 

відносними (частка мита у доходах бюджету, у податкових надходженнях, у 

ВВП; співвідношення суми імпортного мита та обсягів імпорту) кількісними 

вимірниками. Водночас мито набуває особливого значення як інструмент 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, співвідношення між обсягами 

споживання та обсягами нагромадження. Крім того, за сучасних умов мито є 

важливим політичним індикатором. Суспільне призначення мита полягає в 

єдності його фіскальних і регулятивних властивостей. 

Митне оподаткування посідає відносно незначне місце у податковій 

системі України (рис 3.16), до того ж, воно має тенденцію до стабілізації на 

певному рівні у межах короткострокового періоду. Водночас частка ввізного 

мита домінує у надходженнях від міжнародної торгівлі та зовнішніх 

організацій. 

Сума мита, що належить до сплати в бюджет, залежить від низки 

чинників як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Перші випливають з 

умов функціонального забезпечення митних органів і стосуються 

організаційних, кадрових, технічних напрямів діяльності митниці. Другі є 

значно важливішими в контексті фіску і формуються під впливом зовнішнього 

середовища. До них належать обсяг зовнішньоторговельних операцій, що в 

кінцевому підсумку визначає базу оподаткування, ставки митного тарифу, 

митні преференції, співвідношення експортно-імпортних операцій, умови та 

механізми міжнародних розрахунків, валютний курс тощо. 
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Рис. 3.16 Динаміка митних надходжень до державного бюджету 

 

Для аналізу трансформацій та  оцінки митно-податкової політики в 

Україні необхідно проаналізувати чинний механізм митно-тарифного 

регулювання (рис. 3.17) і його нормативно-правову базу. 

 
Рис. 3.17 Складові елементи митно-тарифного механізму 

Джерело: побудовано автором. 
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Порядок справляння мита визначено Митним кодексом України, 

Законом України “Про митний тариф” від 05.04.2001 р. з наступними змінами 

і доповненнями, низкою інших законодавчих та інструктивно-нормативних 

документів, що регламентують митну справу в Україні. Основні техніко-

фіскальні процедури цієї законодавчої бази систематизовані на рис. 3.18. 
 

 
Рис. 3.18 Механізм справляння мита 

 
Джерело: побудовано автором. 
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величину звільнень від податкового протекціонізму в загальнонаціональних 

інтересах, а також безпосередньо залежить від величини, масштабів 

диференціації та рівня прогресії податкових ставок у формі митних тарифів 

[83].  

Дослідження зарубіжних учених підтверджують, що граничне митне 
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спадна податкова закономірність (зумовлена надмірним оподаткуванням), 

обґрунтована А. Лаффером, справджується і для митних податкових платежів. 

Ефективним митно-тарифний захист є за порівняно невисокого рівня – 10-15% 

[22, с. 41; 247]. З огляду на це в Україні задля прискорення фінансових 

інтеграційних процесів необхідно провадити політику митно-тарифного 

вирівнювання. 

Постійна зміна умов зовнішньоекономічної конкуренції, ринкової 

кон’юнктури зумовлюють адекватні гнучкі зміни в системі митних тарифів. 

Вітчизняні вчені розробили алгоритм оптимізації ставок імпортного мита на 

період лібералізації та становлення національного митного тарифу, який 

включає такі етапи: 

1) визначення теоретичної ставки на основі різниці світових і 

вітчизняних цін на конкретний вид товару; 

2) коригування теоретичної ставки мита з урахуванням протекційної дії 

інших митних податків і резервів зменшення торговельної надбавки у 

структурі ціни товару до рівня, що відповідає міжнародній практиці; 

3) визначення безпечного митного коридору на базі скоригованої 

теоретичної ставки, в межах якого доцільно встановлювати імпортний тариф, 

виходячи з виду товару (пріоритетний, конкурентоспроможний, товар 

“критичного імпорту”); 

4) встановлення перспективної оптимальної ставки мита з урахуванням 

міжнародних домовленостей та зобов’язань України щодо рівня митного 

тарифу на даний вид товару та вітчизняних реалій. Якщо зниження ставки 

мита до обумовленого рівня неможливе, необхідно узгодити це питання із 

зацікавленою стороною на предмет надання альтернативної поступки; 

5) запровадження оптимальної ставки мита на даний вид товару у 

випадку, коли це можна здійснити в один прийом, або розробка і реалізація 

програми поступового приведення чинної ставки мита до визначеного рівня, 

якщо чинна ставка значно відрізняється від оптимальної [37, с. 52]. 

Складною на сьогодні залишається проблема митно-тарифних пільг. З 
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одного боку, виникають потреби пріоритетного звільнення тієї чи іншої 

товарної групи від митного оподаткування в контексті реалізації державних 

програм, спрямованих на насичення товарного ринку необхідним 

асортиментом продукції та послуг, з іншого – членство в СОТ, а також 

порівняно незначна фіскальна віддача податку, що підтверджують проведені 

розрахунки, свідчать на користь мінімізації митних пільг, насамперед 

тарифного характеру. З урахуванням зазначених чинників сфера митно-

тарифного пільгового оподаткування повинна поширюватися на такі 

зовнішньоекономічні операції: 

1) незначні обсяги експорту чи імпорту шляхом встановлення 

неоподатковуваного мінімуму; 

2) переміщення через митний кордон осіб з особливим статусом або 

спеціальних предметів; 

3) міжнародні торговельні операції, вивезення капіталу, інвестиції тощо, 

механізм здійснення яких визначається особливостями митного режиму; 

4) укладання міжнародних договорів про створення міжнародних 

інтеграційних об’єднань; 

5) обмін результатами діяльності національних господарств, які 

перебувають у безпосередній залежності від географічно-кліматичних умов 

або ж зумовлені недостатнім економічним розвитком, що суттєво збільшує 

потребу в товарах “критичного імпорту”. 

Ґрунтовна оцінка доцільності пільгових режимів оподаткування у сфері 

міжнародної торгівлі та зовнішніх операцій з урахуванням внутрішніх 

фіскально-економічних і зовнішньо-інтеграційних чинників дає змогу 

систематизувати їх з метою скасування необґрунтованих митних преференцій 

та уніфікації чинних пільг. У підсумку це стане поштовхом до підвищення 

фіскальної ролі мита, а також значною мірою прискорить вирішення певних 

економічних проблем завдяки підвищенню ефективності застосування мита як 

інструмента регулювання зовнішньої торгівлі. 

Підсумовуючи фіскальну оцінку мита як податку на 
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зовнішньоекономічну діяльність, слід наголосити, що основними його 

бюджетоформувальними складовими є такі: 

1) розмір і діапазон диференціації митних ставок; 

2) обсяг і структура бази оподаткування; 

3) система митних преференцій; 

4) внутрішньоорганізаційні чинники здійснення митних процедур, 

насамперед ефективного митного контролю. 

Вступивши в СОТ, Україна стала на шлях подальшої лібералізації 

Митного тарифу, що супроводжується зниженням ставок оподаткування. 

Останнє, своєю чергою, має компенсуватися скасуванням низки митних пільг і 

розширенням бази нарахування податку. Ці заходи у комплексі з 

удосконаленням організації митного контролю у найближчій перспективі 

слугуватимуть основними резервами зростання надходжень мита до бюджету. 

Реалізація регулятивного потенціалу мита визначається особливостями 

розвитку національної економіки, її структурною моделлю, що безпосередньо 

впливає на товарну структуру експорту-імпорту. Як засвідчили дослідження, 

сьогодні ця структура є нераціональною, що зумовлено такими обставинами: 

1) переважання в структурі вітчизняного експорту сировинних 

ресурсів; 

2) істотна залежність основних експортно орієнтованих галузей 

(металургійна і хімічна промисловість) від кон’юнктури зовнішніх ринків; 

3) зростання залежності України від обсягів імпорту значного переліку 

продукції енергоносіїв, сировини, обладнання та устаткування. 

Отже, товарна структура зовнішньої торгівлі України вимагає 

удосконалення, зокрема переорієнтації експорту на більш високотехнологічні 

товари за одночасного зменшення сировинної частки експорту та частки 

імпорту енергоносіїв. 

Водночас реалізація експортного потенціалу України визначається 

територіальною структурою міжнародної торгівлі. Пріоритетним за умов 

фінансової глобалізації стає розвиток економічних відносин із країнами 
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далекого зарубіжжя. 

Система митного оподаткування повинна забезпечувати всебічний 

розвиток міжнародної співпраці на взаємовигідних умовах, а мито, як носій 

фіску та фінансовий інструмент має стати ефективним засобом захисту 

національних інтересів. 

Механізм дії мита як ціноутворювального фактору спрацьовує 

насамперед щодо оподатковуваних товарів (супутніх послуг), збільшуючи їх 

вартість і відповідно знижуючи конкурентоспроможність. Водночас 

запровадження мита має певні вторинні ефекти, що випливають з єдності та 

цілісності економічної системи, взаємозв’язку, взаємозумовленості та 

взаємодії її структурних компонентів. Встановлення мита на окрему товарну 

групу чи коригування податкової ставки в кінцевому підсумку вплине на всю 

економічну систему, порушить її структурну збалансованість. Це свідчить про 

опосередкований вплив митного оподаткування індивідуальних товарів на 

загальний рівень цін на ринках інших товарів, тобто беззаперечним фактом є 

вплив митного тарифу на загальний рівень цін і пов’язані з ним темпи 

інфляції. Не менш важливим завданням є урегулювання впливу мита на 

валютний курс, зайнятість населення, інвестиційний клімат. Усе це вимагає 

вироблення виважених, науково обґрунтованих практичних підходів до 

встановлення рівня митних тарифів [217]. 

Недостатнє використання регулятивних властивостей мита є наслідком 

загальної економічної нестабільності і пояснюється такими чинниками: 

1) нестабільністю митно-тарифного законодавства та недосконалістю 

правової бази, що регулює митну справу; 

2) відсутністю довгострокової та чіткої зовнішньоторговельної 

стратегії, що формує невизначеність пріоритетів митно-тарифної політики як 

складової економічної політики держави; 

3) відсутністю в Україні єдиної державної автоматизованої системи 

інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, що негативно 

впливає на процес ухвалення рішень у сфері міжнародної торгівлі та 
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здійснення інших зовнішніх операцій як на макро-, так і на 

мікроекономічному рівнях. 

Отже, удосконалення митно-тарифного оподаткування в Україні вимагає 

здійснення низки заходів, які можна згрупувати за двома основними 

напрямами:  

1) необхідно якнайшвидше адаптувати вітчизняне митно-податкове 

законодавство до міжнародних норм, методик і правил з метою пожвавлення 

зовнішньоекономічної діяльності;  

2) доцільно розробити довгострокову стратегію зовнішньої торгівлі, 

спрямовану на поетапну лібералізацію експортно-імпортної політики і, як 

наслідок, забезпечення оптимального рівня конкуренції. 

 

 

3.4. Вплив непрямих податкiв на макроекономiчнi показники 

стабілізації розвитку 

 

 

Розглядаючи проблему мiсця та ролi непрямих податкiв у регулюваннi 

економiчних процесiв стабілізації економiки України, необхiдно  

проаналiзувати, як саме їх дiя позначається на макроекономiчних показниках 

розвитку.  

Макроекономiчний аспект проблеми ефективного використання системи 

непрямого оподатквання певною мiрою визначається наявнiстю притаманної 

непрямим податкам фiскальної ролi. Пiдтвердженням цього слугує показник 

частки надходжень вiд них у загальному обсязi доходiв бюджету рис. 3.19. 



 
 

219

 
Рис. 3.19 Динаміка непрямих податків в надходженнях до державного 

бюджету 
 
Так, тiльки вiд податку на додану вартiсть Зведений бюджет України 

щороку впродовж останнiх рокiв одержує 7,6– 10,4 млрд грн, або 19-28 % 

доходiв бюджету вiд непрямих податкiв. При цьому необхiдно враховувати  

безпосереднiй вплив розмiру цього виду податку на процес цiноутворення, 

фiнансовий стан та ринкову поведiнку суб’єктiв господарювання внаслiдок 

адекватної змiни в споживчому попитi у тому чи iншому сегментi товарного 

ринку. При цьому податковий коефіцієнт дещо зростає як видно з рис.3.20. 

 
Рис. 3. 20 Податковий коефіцієнт непрямих податків 
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Дослiджуючи проблему впливу непрямих податкiв на макроекономiчнi 

показники, спробуємо розкрити та оцiнити їх характер на прикладi податку на 

додану вартiсть. При цьому найбiльший iнтерес становлять такi блоки, як 

рiвень споживання i накопичення, процентнi ставки та iнвестицiї, сукупний 

попит i сукупна пропозицiя, зайнятiсть населення. Усi названi блоки 

якнайповнiше дадуть змогу пiдiйти до розкриття регулюючого аспекту 

податку на додану вартiсть зокрема та непрямих податкiв у цiлому. 

Щодо показникiв споживання та заощаджень, то зниження купiвельної 

спроможностi населення за пiдвищення рiвня цiн внаслiдок запровадження чи 

пiдвищення податку на додану вартiсть. Вiдбувається скорочення споживання 

при незмiнному рiвнi заощаджень, якi не оподатковуються непрямими 

податками. Структура витрат споживача залишається незмiнною, оскiльки 

податок на додану вартiсть сплачується за рахунок скорочення споживання, 

не змiнюючи при цьому вiдносних цiн. 

Що стосується впливу податку на додану вартiсть на такий елемент 

сукупних витрат, як iнвестицiї, то можна пiдкреслити, з одного боку, обернену 

залежнiсть мiж попитом на них i, з другого, – цiною iнвестування та сукупною 

величиною попиту на iнвестицiйнi товари. Змiна розмiру iнвестицiй при 

фiксованiй пропозицiї грошей в економiцi пiд впливом дiї ефекту процентної 

ставки вiдбувається внаслiдок зростання цiн, викликаного запровадженням 

або пiдвищенням податку на додану вартiсть. Зростання рiвня цiн зумовлює 

збiльшення попиту на грошi. При фiксованiй пропозицiї вiдбувається 

зростання їх цiни та  зменшення iнвестицiй. 

Аналiз даних впливу непрямих податкiв на  змiни чистого експорту (як 

одного з елементiв сукупних витрат дозволяє стверджувати про наявнiсть 

ефекту iмпортних закупiвель. Суть такого ефекту полягає в тому, що попит як 

на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках на вiтчизнянi товари, загальнi 

цiни на якi є вищими порiвняно з їх аналогами за кордоном, виявляється 

значно меншим вiд попиту на товари iноземного виробництва. При зростаннi 

рiвня цiн пiд впливом податку на додану вартiсть простежується скорочення 
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попиту також у вiтчизняних споживачiв на iмпортну продукцiю за винятком 

випадкiв, коли забезпечується стабiльнiсть цiн при застосуваннi податкових 

пiльг чи звiльненнi експорту вiд оподаткування цим видом податку. 

Особливий iнтерес викликає характер взаємозв’язку мiж податком на 

додану вартiсть i приватними iнвестицiями, валовим внутрiшнiм продуктом та 

сукупним попитом. Як уже зазначалося, з пiдвищенням рiвня цiн пiд впливом 

податку на додану вартiсть вiдбувається скорочення споживання, що, у свою 

чергу, призводить до зменшення приватних iнвестицiй. У кiнцевому пiдсумку 

падiння сукупного попиту вiдповiдно зумовлює скорочення валового 

внутрiшнього продукту. 

Пiд впливом таких зрушень мають вiдбутися вiдповiднi змiни в 

макроекономiчнiй рiвновазi та зайнятостi населення. При цьому такi змiни 

залежатимуть вiд того, в якiй моделi економiки вони матимуть мiсце. 

Вiдповiдно до кейнсiанського пiдходу в разi, якщо економiка перебуває 

на вiдрiзку кривої сукупної пропозицiї, яка має горизонтальне розташування 

(адже в економiцi має мiсце недовикористання великої частини матерiальних i 

трудових ресурсiв), запровадження або пiдвищення податку на додану 

вартiсть внаслiдок включення його виробниками у додатковi витрати 

збiльшить сукупну пропозицiю, одночасно спричинивши значне пiдвищення 

цiн та скорочення виробництва. 

Представники класичної економiчної школи вважають, що крива 

сукупної пропозицiї має вертикальне розташування, оскiльки в економiцi 

переважно повно використовуються ресурси. Через зростання цiн пiд впливом 

податку на додану вартiсть скорочується сукупний попит, що зменшує рiвень 

сукупної пропозицiї i веде до зростання безробiття. При цьому економiка 

виходить iз стану повної зайнятостi та переходить на кейнсiанський вiдрiзок 

кривої сукупної пропозицiї. 

Iнший погляд зводиться до визнання iснування так званого перехiдного 

періоду, протягом якого економiка переходить вiд стану повної зайнятостi до 

стану значної незайнятостi та використання ресурсiв. Вважається, що податок 
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на додану вартiсть в такому періоді веде до скорочення виробництва, 

пiдвищення цiн та вивiльнення ресурсiв, проте в значно менших обсягах 

порiвняно з кейнсiанським та класичним вiдрiзками кривої сукупної 

пропозицiї. 

Особливий iнтерес з погляду виявлення рiвня впливу непрямих податкiв 

на загальний рiвень цiн та на цiни окремих товарiв викликають специфiчнi 

акцизи та мита. За впливом останнiх на змiну структури сукупного попиту в 

економiчнiй лiтературi видiляють кiлька видiв такого впливу: прямий, 

посереднiй та вiддалений. Прямий вплив передбачає пряме пiдвищення цiни 

реалiзацiї тих товарiв, з яких сплачується податок, або пряме зниження цiни 

тих товарiв, якi купуються платником з метою виробництва або споживання. 

При посередньому впливi змiна цiн вiдбувається незалежно вiд податку (його 

роль полягає в тому, що, вiн сприяє утриманню цiни на встановленому рiвнi). 

Вiддалений вплив має мiсце тiльки в тому разi, якщо податок через цiну 

вiддалено впливає на цiни iнших товарiв внаслiдок зв’язкiв мiж ринками 

окремих товарiв. При цьому зростають цiни i попит на неоподатковуванi 

товари-замiнники, зменшуються попит та цiни на неоподатковуванi 

доповнюючi товари. 

Варто пiдкреслити таку специфiчну рису акцизу та мита, як 

нерiвномiрнiсть оподаткування, що забезпечує можливiсть впливу на 

прiоритети i смаки планикiв податку у виборi того чи iншого виду товару. 

Реальним вираженням цього є встановлення високих податкових ставок на 

алкогольнi та тютюновi вироби, предмети розкоші. Значною мiрою така 

властивiсть специфiчного акцизу та мита призводить до скорочення обсягiв 

легального споживання цiєї продукцiї при одночасному збiльшеннi масштабiв 

її реалiзацiї у тiньовому секторi.  

Разом iз тим дiя специфiчних акцизiв i мита має також позитивнi 

наслiдки – цi сегменти ринку залишають малоефективнi пiдприємства, тим 

самим сприяючи структурнiй перебудовi через перелив капiталiв з 

оподатковуваних галузей i галузей, що виробляють доповнюючi товари, до 
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iнших секторiв економiки. 

Загалом рiвень впливу таких видiв непрямих податкiв на загальний 

рiвень цiн є значно нижчим порiвняно з унiверсальними акцизами, зважаючи 

на вiдносно незначне мiсце пiдакцизних товарiв у товарообiгу країни. 

Найбiльш вiдчутним вiн є у разi скорочення обсягiв виробництва, зумовленого 

надмiрним тиском або нерiвномiрнiстю оподаткування. 

Iншим видом непрямих податкiв, якi також мають певний вплив на 

макроекономiчнi показники, є мито. Очевидно, що встановлення мита 

зумовлює пiдвищення цiни товару, внаслiдок чого вiдбувається падiння обсягу 

його споживання. Насамперед це стосується iмпорту, що, з одного боку, 

деякою мiрою сприяє захисту вiтчизняного товаровиробника, а з другого – 

скорочення продажу iмпортованого товару зумовлює скорочення попиту на 

вiтчизнянi товари за рубежем, оскiльки зменшуються доходи iноземних 

виробникiв експортної продукцiї. Останнє, у свою чергу, викликає скорочення 

виробництва у вiтчизняних експортоорiєнтованих галузях, а вiдтак – 

вивiльнення з них матерiальних та трудових ресурсiв. При втратi ринкових 

позицiй експортоорiєнтованих галузей штучно набувають значення вiдносно 

неефективнi галузi, у зв’язку з чим можна зробити висновок, що 

нерацiональна митна полiтика вiдiграє досить негативну роль у перерозподiлi 

ресурсiв в економiцi та зовнішньоекономічних відносинах. 

На основі  кореляційно-регресійного аналізу визначимо вплив податків 

на макропоказники стабілізації економіки (валового внутрішнього продукту) 

(Додаток Л). Результати рівня залежності відображено у табл. 3.7. 

З ймовірністю р=0,99 можна стверджувати, що дуже сильний вплив на 

зростання ВВП мають і прямі податки, і непрямі податки. Більш впливовим 

чинником на ВВП є непрямі податки, оскільки коефіцієнт кореляції є дуже 

близьким до 1. 

  



 
 

224

Таблиця 3.7 

Рівняння парної лінійної регресії залежності ВВП від податкового 

навантаження непрямих податків в Україні 
Фактор Рівняння 

і значення t-
критерію 

Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

F-критерій 
Фішера 

DW-
критерій 
Дарбіна-
Уотсона 

Прямі податки, млрд 
грн 

 ỹ =  -173,6 + 14,3 x 
         -0,63     4,90* 0,853 0,727 24,00* 0,69 

Податок на прибуток 
підприємств, млрд 
грн 

 ỹ =  86,8 + 25,5 x  
        0,19     2,39** 0,624 0,389 5,73** 0,45 

Податок на доходи 
фізичних осіб, млрд 
грн  

 ỹ =  -71,4 + 25,7 x  
        -0,30     5,35* 0,872 0,761 28,64* 0,81 

Єдиний податок для 
суб’єктів малого 
підприємництва, 
млрд грн 

 ỹ =  638,4 + 128,8 x  
        5,88*  5,80* 0,888 0,789 33,67* 0,51 

Єдиний податок з 
юридичних осіб, 
млрд грн 

 ỹ =  340,7 + 703,4 x  
         2,14      5,52* 0,879 0,772 30,45* 0,55 

Єдиний податок з 
фізичних осіб, млрд 
грн 

 ỹ =  662,3 + 186,7 x  
        6,35*   5,87* 0,890 0,793 34,44* 0,72 

Примітка:  * – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,99 (рівень значущості α=0,01); 
** – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,95 (рівень значущості α=0,05) 

 

Збільшення податків на споживання, як зазначалося вище, має 

сильніший вплив на зміну обсягу ВВП. Значення коефіцієнтів детермінації R2  

показують, що варіація обсягу ВВП на 98,2% пояснюється варіацією розміру 

податків на споживання в цілому, на 97,8% –  варіацією податків на додану 

вартість, на 95,0% –  варіацією акцизного податку і лише на 59,6% зміною чи 

коливанням значення податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції. 

Значення коефіцієнтів регресії лінійних моделей показують, що ВВП 

буде збільшуватися на 6,8 млрд грн., якщо податки на споживання 

збільшуватимуться на 1 млрд  грн.  Якщо ПДВ збільшувати на 1 млрд грн., то 

ВВП у середньому буде збільшуватися на 10,5 млрд грн.  У випадку 

збільшення на 1 млрд грн. такого непрямого податку як акцизний збір, можна 

очікувати збільшення обсягу ВВП на 26,3 млрд грн. (Додаток Л). 
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Проведені висновки є високо статистично достовірними, бо за всіма 

трьома статистичними критеріями – Фішера, Стьюдента і Дарбіна-Уотсона – 

спостерігаємо і адекватність отриманих регресійних моделей, і статистичну 

достовірність параметрів рівняння, і відсутність автокореляції залишків – з 

ймовірністю р=0,99 і вище. 

Для виконання завдань дисертаційного дослідження щодо наукового 

обґрунтування теоретичних положень трансформації механізму податкового 

регулювання  в Україні, використання якого сприятиме стабілізації розвитку 

національної економіки використано модифіковане поняття механізму 

податкового регулювання непрямих податків.  

Під механізмом податкового регулювання непрямих податків.   автор 

розуміє сукупність правил визначення бази оподаткування, величини 

податкових ставок, кількості ставок оподаткування та пільг, аналітичного 

забезпечення впливу непрямого оподаткування на макропоказники. 

 Сутність податку на додану вартість як непрямого податку полягає у 

тому, що він прямо не залежить від доходу або майна платника, його 

платником є кінцевий споживач товару або послуги, він включається до ціни і 

виступає у вигляді надбавки до ціни на товар або послугу, визначається 

розміром споживання, його сплачує в абсолютному розмірі більше той, хто 

більше споживає. Додана вартість виступає як природний об’єкт 

оподаткування, тобто вартість, створена на даному конкретному етапі руху 

товару від виробника до кінцевого споживача. ПДВ є формою руху частини 

доданої вартості, яка створюється на всіх стадіях виробництва та обігу. Разом 

з тим об’єкт оподаткування розраховується як різниця між виручкою від 

реалізації продукції або послуг і вартістю закупівель у постачальників, 

віднесених на витрати виробництва й обігу, що не завжди співпадає зі 

створеною вартістю. 

У механізмі податкового регулювання з допомогою непрямих податків 

проявом регулюючої функції ПДВ є пільги. Тенденція до розширення системи 

пільг з ПДВ зумовлена, з одного боку, справлянням цього податку за кількома 
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ставками,  а з іншого – лобіюванням певних галузей, регіональних, групових 

та індивідуальних інтересів.  

Аналіз економічної практики щодо обсягів та структури наданих пільг з 

ПДВ свідчить, що більшість втрат бюджету зумовлені використанням 

нульової ставки податку та  наявністю галузевих пільг. 

Проведені дослідження дозволили визначити основні недоліки у 

практиці надання податкових пільг: відсутність чіткого обґрунтування 

необхідності та очікуваних результатів від надання пільг; наявність тенденції 

до розширення індивідуальних податкових преференцій для підприємств 

окремих галузей і територій; відсутність дієвої системи публічного контролю 

та звітності  щодо отримання пільг; відсутність управлінського аудиту впливу 

пільг на результати господарської діяльності платників; відсутність в Україні 

ефективної регулюючої податкової політики. 

Використання податку на додану вартість у різних формах та 

застосування різних методів нарахування зобов’язань за цим податком дає 

можливість вибору, а відтак запровадження тих форм та методів, які 

відповідають умовам конкретної країни. Однак об’єкт оподаткування 

податком на додану вартість може відрізнятися від доданої вартості як такої 

внаслідок застосування ПДВ у різних формах та різних методів обчислення 

цього податку, в тому числі таких, які не передбачають попереднього 

визначення доданої вартості [7]. 

Акцизний податок відіграє важливе значення в транзитивних 

економіках, що характеризуються слабким розвитком виробництва, низькими 

доходами населення, відсутністю достатньої і стабільної бази для прямого 

оподаткування.  

За умов необхідності стабілізації економіки країни зростає значення 

використання акцизів для реалізації стимулюючої ролі податків. Акцизний 

податок є не лише важливим бюджетоформувальним чинником, він виконує 

низку обмежувально-стимуля-тивних функцій економічного характеру, даючи 

змогу впорядковувати пропорції виробництва й обсяги споживання 
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високорентабельних і монопольних. Отже, підвищувати роль акцизного 

оподаткування за умов ринкової трансформації національної економіки 

доцільно шляхом розширення сфери та обсягів державного регулювання 

виробництва підакцизних товарів – активізації ліцензування, квотування, 

декларування, запровадження державної монополії на гуртову, а в перспективі 

– й на роздрібну торгівлю; державного регулювання роздрібної торгівлі 

вітчизняними та імпортними підакцизними товарами; поетапного, підвищення 

ставок акцизного податку, а також запровадження місцевих акцизів на 

алкогольну й тютюнову продукцію; зменшення імпорту алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів на засадах протекціоністської митно-податкової політики; 

проведення низки заходів, спрямованих на зменшення контрабанди та 

“тіньового” сектора вітчизняного виробництва. 

Підвищити ефективність вітчизняної митно-тарифної політики можливо 

за рахунок використання таких принципів: єдності та системного підходу; 

приведення національного митно-тарифного законодавства у відповідність до 

міжнародних норм; поступової лібералізації та застосування протекційних 

заходів; активізації запровадження особливих видів мита; обмеження митно-

тарифних пільг. 

Удосконалення митно-тарифного регулювання покликане, по-перше, 

оптимізувати ставки імпортного мита шляхом визначення теоретичної ставки 

на основі різниці світових і вітчизняних цін на конкретний вид товару; 

урахування протекційної дії інших митних податків у структурі ціни товару до 

рівня міжнародної практики; визначення безпечного митного коридору 

імпортного тарифу за видами товару; встановлення оптимальної ставки мита з 

урахуванням міжнародних домовленостей; по-друге, підвищити експортний 

потенціал України шляхом переорієнтації експорту на більш 

високотехнологічні товари за одночасного зменшення сировинної частини 

експорту та частини імпорту енергоносіїв. 

Графічний аналіз тенденції зміни за 2005-2015 рр. таких показників 

фіскальної політики України як непрямі податки (рис. 3.21) вказує на 
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існування чіткої основної тенденції розвитку до зростання податків на 

споживання загалом, а також за окремими статтями – податку на додану 

вартість, акцизний збір та податки на міжнародну торгівлю та зовнішні 

операції. 

 

 
Рис. 3.21 Емпірична і теоретичні лінії тренду податків на споживання в 

Україні за даними 2006-2016 рр. 

 

Значну увагу в дослiдженнях характеру впливу непрямих податкiв на 

макроекономiчнi показники слiд придiляти вивченню проблеми їх 

взаємозв’язку з iнфляцiйними процесами. Вплив непрямих податкiв на 

рiвень цiн у країнi залежить вiд трьох таких чинникiв: 

1) частки товарiв (послуг), що пiдлягають оподаткуванню цими 
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видами податкiв; 

2) розмiру податкових ставок; 

3) методу стягнення податкiв. 

Перший чинник проявляється в тому, що чим ширша база 

оподаткування, тим потужнiший тиск непрямi податки здiйснюють на 

загальний рiвень цiн. 

Другий чинник передбачає, що чим менша змiна ставок непрямих 

податкiв, тим менший їх вплив на загальний рiвень цiн. 

Третiй чинник свiдчить про те, що при стягненнi податкiв за твердими 

ставками їх iнфляцiйний iмпульс зменшується, а при стягненнi за 

процентними ставками iнфляцiя дедалi розкручується через зростання доходiв 

бюджету разом iз рiвнем пiдвищення цiн. 

Водночас слiд враховувати той факт, що iнфляцiя виникає не лише пiд 

дiєю непрямих податкiв, вона є результатом багатофакторного впливу. 

Актуальним i нагальним для практики є питання участi непрямих 

податкiв у процесi перерозподiлу нацiонального доходу. Узагальнення 

теоретичних положень дає змогу дiйти висновку, що в разi якщо сума 

податкiв вилучається з поточного особистого споживання (насамперед 

непродуктивного або шкiдливого) i спрямовується на державнi 

капiталовкладення, то при цьому досягається так зване примусове 

накопичення. Якщо ж непрямi податки вилучаються з фонду накопичення i 

через державний бюджет передаються на утворення споживчих доходiв, то 

частина накопичень використовується непродуктивно, що призводить до 

скорочення темпiв економiчного зростання. В такому випадку непрямi 

податки здiйснюють антистимулюючий вплив на виробництво. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Використання  в Україні непрямих податків можна вважати важливим 

кроком на шляху формування сучасної податкової системи, оскільки ПДВ 
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вважається найбільш досконалою формою непрямого оподаткування і відіграє 

важливу роль у надходженнях до державного бюджету.Податок на додану 

вартість – це один із найбільш поширених, але одночасно складних та 

суперечливих податків. Виявлено, що переваги ПДВ перед іншими формами 

універсальних акцизів, полягають у наступному: ПДВ не завдає дискримінації 

платникам залежно від їхньої ролі та місця в господарському процесі; податок 

є нейтральним щодо переміщення товарів і послуг, розміщення ресурсів; 

дозволяє уникнути подвійного оподаткування; накопичено певний досвід 

адміністрування податку, що дало можливість вдосконалення правових норм, 

методів його обчислення та стягнення 

2. Упродовж останніх років спостерігались тенденція посилення ролі 

непрямого оподаткування: У 2015 р. податкові надходження до Зведеного 

бюджету України зросли на 38,1 %, то непрямі податки – на 47,2 %. відносно 

2014 р. Тобто, податкове навантаження непрямих податків збільшилось з 53,5 

% 2014 р. до 57,0 % у 2015 р. Відповідні показники наведені у табл. 1. 

Прискорене зростання непрямих податків у 2015 р. відбулося під 

впливом інфляційного (податки з вироблених в Україні товарів – ПДВ та 

акциз) та девальваційного процесу (податки з ввезених в Україну товарів – 

ПДВ, акциз та ввізне мито), а також завдяки запровадженню у 2015 р. 

тимчасового імпортного збору.  

3.Причинами проблем податкового регулювання з допомогою непрямих 

податків є: значна кількість малоефективних податків та зборів і незначна 

тривалість базових податкових періодів; нестабільність та недосконалість  

нормативно-правової  бази  оподаткування  й  суперечливість  окремих 

законодавчих норм; нераціональна система податкових пільг, що залишає 

можливості для ухиляння від сплати податків і не стимулює макроекономічну 

стабілізацію в Україні. 

4. Для виконання завдань дисертаційного дослідження щодо наукового 

обґрунтування теоретичних положень трансформації механізму податкового 

регулювання  в Україні, використання якого сприятиме стабілізації розвитку 
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національної економіки використано модифіковане поняття механізму 

податкового регулювання непрямих податків. Під механізмом податкового 

регулювання ПДВ  автор розуміє сукупність правил визначення бази 

оподаткування, величини податкових ставок, кількості ставок оподаткування. 

5. В Україні він  став відігравати провідну роль у формуванні доходної 

частини бюджету держави. Однак через наявність суттєвих проблем при 

справлянні ПДВ, які свідчать про недостатню відпрацьованість механізму 

його дії, цей податок поступово перетворюється з бюджетоутворюючого у 

бюджетовитратний. Проведені дослідження дозволили визначити основні 

недоліки у практиці надання податкових пільг: відсутність чіткого 

обґрунтування необхідності та очікуваних результатів від надання пільг; 

наявність тенденції до розширення індивідуальних податкових преференцій 

для підприємств окремих галузей і територій; відсутність дієвої системи 

публічного контролю та звітності  щодо отримання пільг; відсутність 

управлінського аудиту впливу пільг на результати господарської діяльності 

платників; відсутність в Україні ефективної регулюючої податкової політики. 

Ряд аспектів механізму податкового регулювання потребують подальшого 

більш глибокого дослідження з урахуванням специфіки податкової політики 

України. Це, зокрема, виявлення особливостей функціонування непрямих 

податків на сучасному етапі, визначення досконалих форм, методів та 

принципів їх застосування в Україні, дослідження факторів впливу на 

динаміку і темпи росту цих податків в доходах бюджету, обґрунтування зміни 

форм та ставок непрямих податків. 

6. Досліджено місце і роль специфічних акцизів у забезпеченні 

оптимальної структури споживання високорентабельних і монопольних 

товарів, їх значення в податковому навантаження та доходах зведеного 

бюджету. Доведено, що з розвитком економіки країни їх значення зростатиме, 

а динаміка зростання їх надходжень зберігатиметься і відіграватиме значну 

роль у податковому регулюванні стабілізації економіки.  

7. Розвиток зовнішньоекономічної сфери свідчить про неефективне 



 
 

232

використання регулюючого потенціалу митно-тарифного оподаткування. Це 

пояснюється недостатньою розробленістю теоретичних та методологічних 

положень, регулювання цієї сфери, врахування інституційних змін в стратегіях 

розвитку. При цьому необхідно ідентифікувати історичні та національні 

особливості країни, а також правові основи зовнішньоекономічної діяльності 

та транскордонної співпраці. Окремі  питання теоретичних та практичних 

основ функціонування мита в системі податкового регулювання є 

дискусійними. До їх числа відносять: економічну природу та функції мита; 

шляхи оптимізації митних ставок; темпи трансформації національного 

митного тарифу з метою успішної інтеграції у світове господарство; наслідки 

лібералізації митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

для стабілізації економіки. 

Основні положення непрямого оподаткування викладені автором в 

працях [208, 219, 222, 223, 229, 246, 248, 253, 257]. 
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РОЗДІЛ 4 

 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ ТА ЇХ РОЛІ У 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

 

4.1. Фіскальний зміст податку на прибуток підприємств та його 

вплив на розвиток економіки 

 

Прямі форми одержавлення частини новоствореної вартості ВВП 

безпосередньо пов’язані з оподаткуванням доходів суб’єктів підприємницької 

діяльності – юридичних і фізичних осіб. Історично важелі прямого 

фіскального втручання в перерозподільчі  фінансові процеси виникли значно 

раніше, ніж непрямі податки на проміжне і кінцеве споживання та остаточно 

набули домінантного значення в структурі податкових фінансів за умов 

конкурентного ринкового середовища, побудованого на засадах приватної 

власності, яка “формувала безжалісну суспільну мораль”. За таких умов лише 

податок, що давав державі можливість коригувати розподіл доходів, виходячи 

з критерію справедливості, міг отримати широку соціальну підтримку. Саме 

під впливом такої суспільної мотивації з’явився податок з доходів (прибутків). 

Не варто забувати, що прибуткове оподаткування було законодавчо 

запроваджене здійснене під сильним впливом соціалістичного руху. Щоб 

запобігти небажаним соціально-політичним наслідкам, буржуазія підтримала 

його [184, с. 187]. 

На ранніх етапах становлення цивілізованих податкових відносин 

помітну роль відігравали подушні та особисті прямі податки, які утримувались 

незалежно від розмірів отриманих платниками доходів. Сфера застосування 

таких податків поширювалася на окремих осіб без відповідного врахування 

рівня їхніх доходів, джерел їх формування, майна та інших об’єктів власності. 

Дослідник фінансового права В. Лєбєдєв відзначив юридичний зв’язок між 

платником і казною, за якого остання висуває певні фінансові вимоги щодо 

сплати податкових сум до відомих лише їй суб’єктів. Характеризуючи прямі 
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податки як податки на капітал або виробництво, він чітко відмежовує їх від 

непрямих податків: “Прямі податки складають канву, на якій непряме 

оподаткування виконує свою роботу індивідуального самооподаткування та 

фіскального положення; без прямих податків непрямі не мали б твердого 

ґрунту, виміру та обмежень” [67, с. 513]. 

Поклавши в основу вчення А. Штейна щодо структуризації форм і видів 

прямих фіскальних вилучень на користь держави, В. Лєбєдєв здійснив наукову 

класифікацію останніх залежно від їх капіталотворчого походження: 

1. Об’єктом першого виду податків є уречевлений капітал і податкові 

зобов’язання нараховуються на окремі види доходів: земельного, домового, з 

капітальної ренти. 

2. У другому випадку об’єктом є індивідуальне формування та 

використання власного капіталу: оподаткування особистих доходів, професій, 

житла. 

3. Базою для нарахування третього виду податків є сукупна діяльність 

уречевленого, грошового, індивідуального капіталу у виробництві, формою 

вираження якої є промисловий податок, сфера справляння якого поширюється 

як на окремі промисли, так і на оборот цінностей. 

Доходно-прибуткові податки завдяки простоті нарахування і сплати, 

прозорості грошових вилучень на користь держави, пропорційності 

податкового навантаження набули значного поширення. Ці переваги робили їх 

відносно справедливими порівняно з іншими недосконалими фіскальними та 

перерозподільчими механізмами. Водночас значного розголосу набула 

діаметрально протилежна позиція, що не лише заперечувала пряме 

оподаткування, а й окреслювала широке коло його недоліків: згубне 

втручання держави у правовідносини власності, істотне нагромадження 

капіталу поза сферою господарської діяльності, обмеження стимулів до 

нарощування та розширення бізнесу. Лише в тривалій перспективі 

прибутковий податок отримав виважену реалістичну оцінку, перетворився в 

надійне фіскальне джерело доходів державного та місцевих бюджетів, 
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ефективний інструмент державної фінансової політики [2, 5, 7, 15, 31, 35]. 

Висвітлення фіскально-економічної природи прибуткових податкових 

технологій одержавлення частини вартості ВВП буде неповним без аналізу 

історичної ретроспективи розвитку ринкових відносин. Елементи прямого 

оподаткування юридично та організаційно сформувалися в Європі лише на 

початку XX ст. Певні внутрішньоструктурні невідповідності спостерігалися у 

податкових структурах окремих країн. Так, в Англії практично всі прямі 

податки поглиналися подоходним податком, об’єктами якого були п’ять 

різновидів доходів: 

1) доходи від оренди (землі, промислів, доменів тощо); 

2) доходи власників землі і сільськогосподарський промисел; 

3) пожиттєві ренти, відсотки, дивіденди; 

4) промислові доходи; 

5) допомоги, пенсії, доходи, отримані в громадському житті.  

У Франції, на відміну від Англії, сформувалася й функціонувала п’яти-

канальна система прямого оподаткування: 

1) особистий квартирний податок; 

2) поземельний податок; 

3) поромовий податок; 

4) промисловий податок; 

5) податок на деякі нерухомі цінності. 

У Пруссії також застосовувалися п’ять прямих податків: 

1) класний; 

2) подоходний; 

3) поземельний; 

4) подомовий; 

5) промисловий [69, с. 67-68]. 

Завершену і цілісну концепцію правового оформлення системи прямого 

оподаткування за умов становлення ринкового способу виробництва розробив 

І. Тарасов. Характеризуючи прямі податки як обов’язкові періодичні платежі 
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підданих держави для покриття загальних державних витрат, які утримуються 

із заробітку, доходів, майна або капіталів, незалежно від споживання будь-

яких предметів, він поділив їх на дві основні групи: 

 Особисті:поголовні; подушні; класні. 

 Майнові: загальні; поземельні; домові; капітальні; промислові. 

3. Подоходні – аналогічні за структурою до майнових податків [69,        

с. 69]. 

Особисті податки в переважній більшості були поголовними, 

подушними або класними. Перші поширювалися на всіх без винятку 

платників у рівно-мірному співвідношенні, другі охоплювали лише окремі 

верстви населення, треті передбачали диференційований поділ населення на 

класи залежно від їх податкової спроможності з відповідним встановленням 

податкових окладів. 

Сфера застосування майнових податків обмежувалася оподаткуванням 

майнових активів у вартісному вираженні. При цьому акцент робився на тій 

частині ресурсного забезпечення, яка не виконувала функції капіталу. [61, с. 

69]. 

Домовий податок домінував у фіскально-економічних системах Франції, 

Австрії, Росії. В Росії державний домовий податок у містах, посадах, 

містечках визначався загальною сумою, незалежно від отриманих доходів і 

розподілявся між містами шляхом поділу їх на класи. Внутрішньоміський 

перерозподіл отриманих податкових сум належав до компетенції органів 

місцевого самоврядування і проводився з урахуванням відомостей про обсяги 

майна та його оцінну вартість, а також суми доходів, отриманих від 

експлуатації матеріальних ресурсів. Податок на нерухоме майно широко 

використовувався як фіскальний інструмент у Швейцарії, Англії, на 

американському континенті. Оподатковувалася цим податком лише та 

нерухомість, яка пов’язувалася з розкішшю, наприклад, податок на карети та 

герби в Англії, податок на більярди в Франції тощо. Крім того, при утриманні 

домового податку із загальної вартості задекларованого майна вилучалася 
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вартість меблів, засобів і знарядь побутового призначення, інших 

найнеобхідніших цінностей [59,66,72,95]. 

Майновий промисловий податок переважно справлявся за класовим 

принципом шляхом диференційованого поділу всіх промислів на розряди і 

присвоєння їм вищого, середнього чи нижчого податкових окладів. З огляду 

на ці властивості майновий промисловий податок можна трактувати як 

перехідну фіскально-бюджетну технологію до запровадження подоходного 

оподаткування, оскільки за відсутності прямої оцінки доходу поділ 

здійснювався на класи, розряди з встановленням різних окладів для кожного 

окремого розряду. 

Об’єктом нарахування подоходного податку був отриманий за 

наслідками фінансово-господарської діяльності дохід, який можна розглядати 

з двох позицій: як мірило податкової спроможності платника і як конкретну 

суму фінансових ресурсів, призначену для задоволення господарсько-

комерційних споживчих та інших потреб суб’єкта підприємництва, що не 

повинна призвести до майнових витрат при виконанні податкових зобов’язань 

перед бюджетом. Використання як бази оподаткування підсумкового 

фінансового результату дає змогу істотно розширити регулятивну роль 

податку за одночасного збереження його бюджетоформувальних 

властивостей. Це стає можливим завдяки використанню прямих податкових 

форм одержавлення частини загальної суми отриманого доходу, а також 

шляхом індивідуального оподаткування його окремих складових: заробітної 

плати, ренти, прибутку. 

З часом на базі подоходного податку, пов’язаного з оподаткуванням 

праці та її результатів, розвинулися податки на професійну діяльність. Їх 

здебільшого утримували у формі мита за право провадження тих чи інших 

видів діяльності (Франція) або включали в суму загального подоходного 

податку (Англія). В Росії нараховувалися мито за право здійснення 

адвокатської практики, податок на міщанський промисел, податок на 

дрібногуртову торгівлю [95]. 
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Різновидами подоходного оподаткування можна вважати також такі 

його форми [237,246]:  

1) земельні і домові податки, що нараховувалися не на земельні ділянки 

і будинки як об’єкти приватної власності, а на доходи, отримані від їх 

використання; 

2) податки на відсотки з капіталу як складова загального подоходного 

податку (Англія, Австрія, Пруссія); 

3) спеціальні подоходні податки (Франція). 

Як видно з вищенаведеного  доходно-прибуткове оподаткування 

середини XIX – початку XX століть вплинуло на весь розвиток податкової 

системи, заклавши основи прибуткового оподаткування сучасності [61, с. 69-

70]. 

Пройшовши складний шлях подолання суспільних суперечностей, 

прибутковий податок перетворився у важливе джерело доходів бюджету та 

ефективний інструмент фінансової політики. У країнах із розвиненими 

ринковими відносинами цей податок став “продуктом цілої епохи 

економічного і політичного розвитку громадянського суспільства, фіскальним 

інструментом, властивим високій культурі державності з витонченим 

механізмом функціонування, що потребує від платників і збирачів свідомого 

ставлення до своїх обов’язків. Усвідомлення, що нагромадження й збереження 

приватної власності можливі тільки в громадянському суспільстві, робить 

екологічно й морально виправданою передачу частини нагромаджень назад 

суспільству, якому платник зобов’язаний усім, чим володіє” [179, с. 188]. 

За висловом одного із класиків економічної науки Дж. Кейнса, податки 

на доходи (прибуток) виступають на ринку як макроекономічні стабілізатори 

та мікроекономічні регулятори, діючи як вбудовані механізми гнучкості, тобто 

фінансові важелі, що впливають на фінансові результати господарювання, 

загальну ефективність національної економіки, реальні грошові доходи 

населення. Такі податки можуть використовуватися як коригуючий 

фіскальний інструмент антимонопольної політики. Набуло поширення 
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податкове стимулювання капіталоутворення й капіталовкладень. Ставки 

оподаткування, диференційовані на прямі та портфельні інвестиції, 

конструюються з метою стимулювання господарської політики бізнесових 

формувань щодо обсягу та структури виробництва. За допомогою режиму 

оподаткування закордонних джерел доходів регулюється міждержавне 

переливання капіталів [232, с. 96-97]. 

Ефективне використання доходно-прибуткових податків як фіскально-

економічних важелів ґрунтується на чіткому законодавчому окресленні 

платників – юридичних або фізичних осіб з притаманними лише їм об’єктами 

оподаткування, сформованими за результатами індивідуальної участі різних 

суб’єктів оподаткування в фінансово-господарській діяльності на правах 

розпорядників чи власників певної частини грошових надходжень. Взаємо-

зв’язок подоходного оподаткування громадян і прибуткового оподаткування 

підприємств і корпоративних формувань, як засвідчили моніторинг та аналіз 

сучасного податкового законодавства зарубіжних країн, базується на таких 

принципах: 

1) повне вивільнення з-під оподаткування належної до розподілу суми 

прибутку; 

2) зниження рівня оподатковуваного прибутку на рівні акціонерів; 

3) зменшення величини прибутку, що підлягає оподаткуванню, на рівні 

компанії; 

4) організація системи подвійного оподаткування як прибутків 

господарських товариств, сформованих за участі пайового капіталу у формі 

корпоративних статутних внесків, так і особистих доходів акціонерів 

[126,156,163]. 

Перший принцип реалізується одночасно на двох рівнях. На рівні 

акціонерів підлягає звільненню від податкового навантаження та частина 

прибутку, що була оплачена у складі сукупної величини податку і на яку 

припадає індивідуальна частина фіску; на рівні корпорацій нарахована сума 

податкового кредиту фізичній особі і задекларована нею у встановленому 
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порядку відноситься на зменшення оподатковуваного доходу платника – 

юридичної особи. 

Система зменшення оподатковуваної величини прибутку компанії, 

своєю чергою, може проводитися в двох напрямах: 

1) диференціація податкових ставок за принципом: знижена ставка для 

прибутку, що підлягає розподілу, і, навпаки, підвищена ставка для 

нерозподіленої частини прибутку; 

2) часткове звільнення від оподаткування прибутку до розподілу. 

Механізм двох ставок застосовується в Німеччині. Система екологічного 

подвійного оподаткування нормативним прибутковим та особистим подоход-

ним податком (саме такою є класична система оподаткування) передбачає 

послідовне оподаткування і доходів корпорації, і доходів акціонерів. Водночас 

така система, як може здатися на перший погляд, не є надмірно фіскально 

завантаженою для фізичних осіб, оскільки саме класичні підходи до 

оподаткування зазвичай передбачають застосування нижчого, порівняно з 

іншими системами, рівня податкових ставок на отримані дивіденди. На 

практиці переважна більшість країн світу використовують комбінацію 

охарактеризованих систем пільгового оподаткування прибутку на різних 

рівнях [184]. 

Фінансовий симбіоз двох каналів прибуткових фіскальних вилучень – 

податку з доходів громадян і корпоративного податку на прибуток – з чітким 

окресленням об’єктів оподаткування і притаманної їм системи пільг і знижок 

був законодавчо задекларований при проведенні податкових реформ у 

провідних країнах світу в середині 80-х років XX століття. У 

короткостроковому періоді за наслідками цих реформ отримано вагомі 

позитивні результати: зросли бюджетні надходження за рахунок розширення 

бази оподаткування і суттєво підвищився регулятивний потенціал 

прибуткових податків. Крім того, “соціальною базою реформ стало загальне 

зростання добробуту, коли наймасовіший контингент платників податків 

належить до середнього класу. В умовах демократизації акціонерного капіталу 
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та державного боргу, поширеної приватизації власності надто великі доходи й 

достатки стають рідкістю й складають невелику частину загального багатства. 

З розрахунку на цю майнову розірваність і конструюються сучасні податкові 

системи, що вже не передбачають різної прогресії прибуткового 

оподаткування” [26, с. 100]. 

Податкова гармонізація зумовила адекватні структурні зміни в системі 

доходно-прибуткового оподаткування в Україні. Водночас досягти 

поставленої мети складно через нерозвиненість фінансового ринку та 

непрозорість схеми обліку бази оподаткування. Проблема також 

ускладнюється економічною нестабільністю, яка породжує непрогнозованість 

фінансових рішень і масове ухиляння від оподаткування. Намагання якомога 

швидше перетворити прибуткові податки в ефективні важелі ринкової 

економіки супроводжувалися низкою суб’єктивних прорахунків, частим 

переглядом законодавчих податкових норм, що в підсумку поглибило 

фінансові суперечності в середовищі платників. Так, за роки незалежності 

України механізм справляння податку на прибуток юридичних осіб вісім разів 

зазнавав принципових змін (табл. 4.1), не кажучи вже про певні незначні зміни 

законодавства, які стосувалися окремих елементів податку.  

Таблиця 4.1 

Динаміка об’єкта нарахування і ставок податку на прибуток (доходи)  
юридичних осіб в Україні протягом 1991-2015 рр. 

Період Об’єкт нарахування податку Податкова ставка (%) 
1991 р. 
1992 р. 
01.01.1993 р. – 31.03.1993 р. 
01.04.1993 р. – 31.12.1993 р. 
1994 р. 
01.01.1995 р. – 30.06.1997 р. 
01.07.1997 р. – 31.12.2003 р. 
01.01.2004 р. – 31.12.2013 р. 
01.01.2013 р. – дотепер 

Прибуток 
Дохід 

Прибуток 
Дохід 
Дохід 

Прибуток 
Прибуток 
Прибуток 
Прибуток 

35 
18 
30 
18 
22 
30 
30 
25 
18 

Джерело: систематизовано автором. 

 
Перша спроба закріпити основи прибуткового оподаткування 

підприємств була зроблена ще за часів СРСР у 1991 р. Тоді було прийнято 
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Закон УРСР “Про податок на прибуток з підприємств та організацій”. Цим 

нормативним документом максимальна ставка податку встановлювалася в 

розмірі 35%; для окремих видів діяльності передбачалася диференціація 

податкових ставок. За об’єкт оподаткування приймався балансовий прибуток 

як сумарна величина прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), інших 

матеріальних цінностей, доходів від позареалізаційних операцій, скоригованих 

на суму витрат на здійснення таких операцій. Особливістю оподаткування 

було застосування максимального рівня рентабельності, що своєю чергою, 

зміню-вався залежно від виду діяльності, безпосередньо впливаючи на 

податкову ставку(Додаток Н). 

Необхідність побудови власної податкової системи зумовила 

запровадження з 01.01.1992 р. Закону України “Про оподаткування доходів 

підприємств і організацій”. Подібна практика заміни прибутку як об’єкта 

оподаткування на дохід, який включав суму прибутку і фонду оплати праці в 

частині віднесення останнього на собівартість, мала місце майже в усіх країнах 

– колишніх республіках Радянського Союзу. Відносно невелика ставка 

податку – 18%, а з 01.01.1994 р. – 22% створювала ілюзію поміркованого 

податкового навантаження. З іншого боку, необґрунтовано завищена база 

оподаткування значною мірою підірвала стимули до розвитку 

підприємництва, узаконивши бюджетне вилучення оборотного капіталу, 

оскільки балансового прибутку як джерела податку не завжди вистачало на 

виконання податкових зобов’язань. Крім того, збиткова діяльність податку не 

гарантувала звільнення від оподаткування, оскільки нарахована заробітна 

плата як витратний елемент формувала частину об’єкта для нарахування 

податку. Загалом податок із доходів через свою фіскальну спроможність 

недостатньо виконував регулятивну функцію, хоча передумовами для цього 

були диференційовані залежно від виду діяльності чи галузі господарювання 

податкові ставки. Зокрема, за зниженими ставками оподатковувалися доходи 

спільних підприємців (15%), в статутному фонді частка іноземного капіталу 

яких перевищувала 30%, дослідних заводів (9%). Підвищені ставки 
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встановлювались щодо посередницької діяльності (65%) (згідно з чинним 

законодавством, посередницькою вважалася діяльність з виконання функцій 

комісіонера у договорі комісії та/або повіреного у договорі доручення); 

прибутків казино, відеосалонів, ігрових автоматів (70%). 

Перехід до оподаткування прибутку остаточно був реалізований з 

01.01.1995 р. Визначений Законом України “Про оподаткування прибутку 

підприємств” як об’єкт оподаткування балансовий прибуток визнавався 

сумарною величиною прибутку від усіх видів діяльності за звітний період. 

Загальна ставка податку становила 30%; для сільськогосподарських 

товаровиробників та інших підприємств агропромислового комплексу – 15%; 

для посередницьких операцій – 45%; для прибутку від лотерей та грального 

бізнесу – 60%. 

Революційні зміни у вітчизняній податковій системі сталися із набуттям 

чинності з другого півріччя 1997 р. Закону України “Про внесення змін до 

Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Згідно з цим 

Законом, докорінно змінилась методика обчислення бази оподаткування та 

основних складових, що її формують, – валового доходу, валових витрат, 

амортизації. Механізм справляння та адміністрування податку передбачав 

використання спеціального податкового обліку, оскільки чинна система 

бухгалтерського обліку виявилася непристосованою до таких фіскальних 

нововведень. 

З позицій сьогодення можна стверджувати про передчасність реформи 

прибуткового оподаткування юридичних осіб. За оцінками вітчизняних 

учених, період оподаткування прибутку підприємств протягом 1995-1997 

(перше півріччя) рр., крім стабілізації податкової політики, мав кілька інших 

позитивних особливостей, які заслуговують детальнішого висвітлення [45,  

с. 117-119]. 

По-перше, об’єкт оподаткування визначався через коригування суми 

балансового прибутку (рис. 4.1), що давало змогу: 

1) уникнути подвійного оподаткування, оскільки з балансового 
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прибутку вираховувалися суми нарахованих (сплачених) плати за землю і 

податку з власників транспортних засобів. Віднесення ж зазначених податків 

на валові витрати за новим законодавством не лише передбачає 

опосередковане зменшення прибутку від звичайної діяльності, а й не 

виключає “вимивання” інших джерел оборотного капіталу на сплату 

податкових зобов’язань;  

2) звільнити від оподаткування прибуток, отриманий від володіння 

корпоративними правами та від державних цінних паперів, що стимулювало 

розвиток фондового ринку; 

3) вилучити з оподаткованої бази прибуток, спрямований на 

фінансування соціальної інфраструктури підприємства, на благодійну 

діяльність, поповнення оборотного капіталу. 

 
Рис. 4.1 Схема визначення оподатковуваного прибутку підприємства  

у 1995-1997 (перше півріччя) рр.  [54] 
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Оскільки оподатковуваний прибуток визначався на основі балансового 

прибутку, податкові органи здійснювали контроль за правильністю 

формування прибутку підприємств. Як наслідок у платників податку не було 

потреби провадити окремий податковий облік. 

По-друге, в процесі визначення оподаткованого прибутку як об’єкта 

оподаткування враховувалася низка показників, які прямо чи опосередковано 

впливали на його розмір та обсяги фіскальних вилучень. Зокрема, податкова 

база збільшувалася на суму: 

1) збитків платника податку від товарообмінних (бартерних) операцій 

внаслідок реалізації продукції (робіт, послуг) за цінами, нижчими за звичайні; 

2) коштів фондів, створених платником податку за рахунок собівартості 

продукції (робіт, послуг), що були використані не за цільовим призначенням 

(інновації в частині, що залишилася підприємству); 

3) коштів, отриманих платником податку на власні потреби від інших 

суб’єктів підприємницької діяльності (матеріальних цінностей і 

нематеріальних активів, безповоротної фінансової допомоги) [187,224]. 

Такі заходи забезпечували контроль і регулювання відповідних напрямів 

діяльності суб’єктів господарювання. 

По-третє, нарахований податок на прибуток зменшувався на суму 

витрат, здійснених за рахунок чистого прибутку підприємства і спрямованих 

на фінансування реконструкції та модернізації активної частини основних 

доходів (до 20% нарахованого податку на прибуток). Певною мірою це 

сприяло прискоренню технічного прогресу. 

По-четверте, ставки податку диференціювалися за видами діяльності з 

акцентом на розвиток базових галузей і виробництв. Натомість посередницькі 

операції, гральний бізнес підпадали під підвищені фіскальні вимоги з огляду 

на їх деструктивну роль у формуванні оптимальної структури суспільного 

відтворення перехідної економіки. 

Вивчення цього досвіду є особливо актуальним з урахуванням впливу 

оподаткування прибутку на фінансово-господарську та інвестиційну 
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діяльність підприємств. 

До запровадження чинного Податкового кодексу України при 

оподаткуванні прибутку підприємств застосовувався сальдовий метод 

розрахунку об’єкта оподаткування, в основу якого було покладено зменшення 

валових надходжень на суму валових витрат, понесених не в зв’язку з 

продажем певного обсягу продукції (робіт, послуг), а за законодавчо 

визначений період часу, що давало змогу знижувати податкове навантаження 

на кінцевий фінансовий результат. 

Починаючи з 2010 р. для обчислення прибутку до оподаткування дохід 

від операційної діяльності збільшується на суму інших доходів і віднімається 

собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг й інших витрат [115]. Загальна 

характеристика і структурно-логічна схема податку на прибуток наведені на 

рис. 4.2 і 4.3.  

 
Рис. 4.2 Елементи податку на прибуток підприємств 

Джерело: побудовано автором. 
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Рис. 4.3 Динаміка частки податку на прибуток 

Джерело: розраховано автором за [111]. 
 
Нестабільність податкового законодавства в сфері прибуткового 

оподаткування суб’єктів економіки, неузгодженість фіскально-мотиваційних 

пріоритетів економічного розвитку спричинили динамічну невідповідність 

між величиною податкової бази та обсягом податкового навантаження як 

видно на  рис. 4.4. 

Послаблення податкового навантаження на фінансові результати 

суб’єктів підприємництва фахівці Інституту економіки та прогнозування НАН 

України обґрунтовують, серед іншого, такими причинами: 

1) розширенням кола витрат за рахунок сум безнадійної заборгованості; 

витрат на формування банківськими і небанківськими фінансовими 

установами страхових резервів; підвищенням нормативу витрат на 

гарантійний ремонт сукупної вартості товарів, щодо яких сплив термін 

гарантійного обслуговування; витрат зі страхування окремих видів ризиків; 

суми коштів або вартості майна, добровільно перерахованих (переданих) 

установам науки, культури, неприбутковим організаціям, організаціям 

роботодавців та їх об’єднанням у формі вступних, членських та цільових 

внесків; частини витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів для 
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легкових автомобілів (без необхідності доведення зв’язку таких витрат з 

діяльністю платника податку); збільшенням суми витрат на поліпшення 

основних фондів, які дозволяється відносити на витрати; 

 
Рис. 4.4 Порядок нарахування та сплати податку на прибуток 

Джерело: побудовано автором. 
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2) підвищенням норм амортизації; 

3) наданням права усім, а не лише новоствореним підприємствам, 

переносити балансові збитки на наступні податкові періоди [264, с. 142]. 

Зниження фіскальної віддачі податку на прибуток протягом 2005-2016 

рр. з 5,3 до 1,8% у вартісній структурі ВВП насамперед зумовлене зменшення 

ставки податку з 25 до 21% (рис.4.5). 

 

 
Рис. 4.5 Фіскальна віддача податку на прибуток 

 

Натомість станом на 01.01.2009 р., за даними статистичної звітності, 

зафіксовано найвищий показник перерозподілу прибутку через бюджетну 

систему – 5,0%. Певною мірою цьому сприяло зростання бази оподаткування. 

До суб’єктивних чинників цього явища слід віднести підвищення 

результативності фіскально-економічної роботи державної податкової служби. 

У 2010-2011 рр. відбулося чергове скорочення надходжень від податку на 

прибуток, яке становило більше 12,1% та 12,8% у доходах бюджету, близько 

15,9% та 17,2% у податкових надходженнях, 3,6% та 3,7% у ВВП.  

Дослідження механізму оподаткування прибутку підприємств 

засвідчили низку його недоліків організаційно-фіскального характеру. Крім 

того, прибуткове оподаткування як інструмент податкової політики вимагає 

постійного вдосконалення з урахуванням потреб стимулювання розвитку 
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підприємницької діяльності. У процесі реформування податку на прибуток 

увагу слід зосередити на оптимізації рівня податкового навантаження, 

раціоналізації механізму адміністрування податку, його перетворенні в стимул 

економічного зростання [261]. 

На рівень податкового навантаження вирішально впливають сумарна 

величина податкової бази, рівень податкових ставок, податкові пільги. 

Обчислений з метою оподаткування прибуток як різниця між доходом і 

собівартістю разом з іншими витратами є надто громіздким показником з 

позиції фінансового рахівництва, оскільки базується на економічно 

необґрунтованих вихідних даних розрахунку. Цю проблему доцільно 

розглядати в двох аспектах: 

1) в контексті поелементного формування доходу і витрат; 

2) різних підходів до визначення періоду виникнення податкового 

зобов’язання. 

Досить суперечливою є поділ витрат на три групи: 

1) ті, що відносяться на витрати; 

2) ті, що не відносяться на витрати; 

3) витрати подвійного призначення. 

Слушним з огляду на це є теоретичний постулат західної фінансової 

науки, який передбачає, що формування витратної складової об’єкта 

оподаткування “має ґрунтуватися на певних загальних підходах, згідно з 

якими необхідно розмежовувати витрати, пов’язані з отриманням доходів, та 

споживчі витрати і, відповідно, порівнювати при визначенні оподатковуваного 

прибутку доходи, отримані з метою одержання прибутку, з витратами, 

понесеними для його одержання, і не враховувати приватні витрати” [66, с. 

190]. 

Розвиваючи цю тезу в контексті її адаптації до вітчизняних фіскальних 

умов, А. М. Соколовська стверджує: “В Україні обмеження витрат почасти є 

суттєвішим ніж в інших країнах. Це стосується представницьких витрат, 

витрат на рекламу, на навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
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кадрів, фінансування науково-дослідних робіт, на придбання паливно-

мастильних матеріалів для легкових автомобілів. Наприклад, в Україні 

витрати на навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів можна 

включати до валових витрат лише в розмірі до 3% фонду оплати праці 

звітного періоду, тоді як у Росії обмеження обсягу відповідних витрат не 

передбачені. Так само не передбачено обмеження права включати до валових 

витрат на утримання службового транспорту (у тому числі автомобільного), а 

витрати на компенсацію за використання для службових поїздок легкових 

автомобілів особистого користування дозволяється включати до валових у 

межах норм, встановлених урядом Росії. Натомість в Україні на валові витрати 

можна віднести лише 50% витрат на придбання паливно-мастильних 

матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових 

автомобілів. Більш жорсткі обмеження передбачені також для 

представницьких витрат і витрат на рекламу” [264, с. 157-158]. 

Водночас не слід відкидати певну стимулювальну спрямованість 

механізму обчислення прибутку до оподаткування на основі звуження 

податкової бази шляхом збільшення витрат. Особливої уваги заслуговують 

такі норми ПКУ щодо витрат, які зменшують базу оподаткування: 

1) витрати на створення резерву сумнівної заборгованості в сумі 

безнадійної дебіторської заборгованості;  

2) витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів (крім 

тих, які підлягають амортизації у складі нематеріальних активів), виданих 

державними органами для провадження господарської діяльності, в тому числі 

витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, 

витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів на право 

здійснення за межами України вилову риби та морепродуктів, а також надання 

транспортних послуг; 

3) суми витрат, не віднесені до складу витрат минулих звітних 

податкових періодів у зв’язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів, 

що підтверджують здійснення витрат, та підтверджених такими документами 
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у звітному податковому періоді; 

4) витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов’язані з науково-

технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і 

раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-

експериментальних і конструкторських робіт, виготовлення та дослідження 

моделей і зразків, пов’язаних з основною діяльністю платника податку, 

витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, 

що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності; 

5) витрати платника податку на професійну підготовку, перепідготовку 

та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, а також у разі 

якщо законодавством передбачено обов’язковість періодичної перепідготовки 

або підвищення кваліфікації;  

6) будь-які витрати із страхування ризиків загибелі врожаю, 

транспортування продукції платника податку; цивільної відповідальності, 

пов’язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі 

основних засобів платника податку; будь-які витрати із страхування ризиків, 

пов’язаних із виробництвом національних фільмів (у розмірі не більше 10% 

вартості виробництва національного фільму); екологічної та ядерної шкоди, 

що може бути завдана платником податку іншим особам; майна платника 

податку; об’єкта фінансового лізингу, а також оперативного лізингу, концесії 

державного чи комунального майна за умови, що це передбачено договором; 

фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку, пов’язаних із 

провадженням ним господарської діяльності, в межах звичайної ціни 

страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент 

укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, 

здоров’я або інших ризиків, пов’язаних з діяльністю фізичних осіб, що 

перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість 

якого не передбачена законодавством, або будь-яких витрат із страхування 

сторонніх фізичних чи юридичних осіб [63, 120]. 

На формування фінансового результату суттєво впливає методика 
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обліку елементів податкової бази. Вона ґрунтується на єдиному підході 

бухгалтерського і податкового обліку до визначення дати врахування доходу 

та дати збільшення витрат. Згідно з ПКУ, дохід обліковується як у 

податковому, так і у бухгалтерському обліку за датою передання права 

власності на товар (роботи, послуги) (рис. 4.6). 

 

 
Рис. 4.6 Правила визначення дати збільшення доходу 

Джерело: побудовано автором за [115]. 

 

Інша складова для розрахунку податкової бази – витрати також має свої 

особливості (рис. 4.5). Протягом останніх років проблема податкових різниць 

достатньо часто обговорювалась у науковій літературі. Серед найвагоміших 

причин “перевищення оподатковуваним прибутком фінансового результату 

підприємства і навіть виникнення об’єкта оподаткування у збиткових (за 

даними фінансового обліку) підприємств” називали “застосування порядку 
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визначення доходів і витрат в податковому законодавстві за методом “першої 

події” замість методу нарахувань, передбаченого в бухгалтерському обліку; 

обмеження на віднесення на валові витрат на рекламу, на підготовку і 

перепідготовку кадрів, на гарантійний ремонт, на експлуатацію та утримання 

легкових автомобілів, на утримання об’єктів соціально-культурного 

призначення, передбачені тогочасним податковим законодавством, і 

відсутність таких обмежень у стандартах бухобліку; застосування норм 

амортизації до балансової вартості основних засобів на відміну від первісної 

або переоціненої вартості необоротних активів за вирахуванням їх 

ліквідаційної вартості відповідно до стандартів бухобліку тощо” [247; 257, с. 

158]. 

 

 
Рис. 4.7 Правила визначення дати збільшення валових витрат 

Джерело: побудовано автором за [115]. 

 

Із прийняттям Податкового кодексу України ситуація значно 

поліпшилася: порядок обчислення прибутку до оподаткування згідно з 

податковим обліком суттєво наблизився до норм і стандартів бухгалтерського, 

однак стосовно амортизації органи ДПС все ж надають перевагу 

прямолінійному методу, хоча, згідно з ПКУ, передбачене застосування й інших 
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прискореного зменшення залишкової вартості). 

 Розміри прибутку, визначеного з метою оподаткування на основі 

податкового обліку, та прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, 

відображеного в реєстрах бухгалтерського обліку відрізняються.При цьому 

податкова різниця є досить значною і коливається за роками, однак одна 

тенденція залишається сталою: “податковий” прибуток завжди перевищує 

“бухгалтерський”. Існування двох показників прибутку та їх невідповідність 

не лише негативно позначається на мікроекономічному кліматі в середовищі 

платників податку, а й частково дестабілізує вартісні пропорції розподілу та 

перерозподілу ВВП, впливає на структуру доходів зведеного бюджету [264]. 

Податкова різниця, як свідчить світовий досвід, є допустимим 

фіскальним явищем, але в незначних масштабах. Це зумовлюється тим, що за 

основу при оподаткуванні береться прибуток за даними фінансової звітності і 

лише в процесі адміністрування податку можливі певні відхилення. В Україні, 

навпаки, застосовуються два види розрахунку податкової бази, а на стадії 

виконання податкового зобов’язання застосовується методика списання 

податкової різниці, розроблена ДПА України. Це дало певні позитивні 

результати: станом на 1.01.2009 р. невідповідність між прибутком з метою 

оподаткування та прибутком від звичайної діяльності до оподаткування 

зменшилася (рис. 4.6). Однак застосування цієї методики не набуло 

системного характеру, вона слугує превентивним тимчасовим інструментом 

податкової політики. Тому зменшити податкову різницю і на цій основі – 

розбіжності між фінансовим результатом, розрахованим за даними 

бухгалтерського обліку, і оподатковуваним прибутком можна “шляхом оцінки 

результативності обмежень права суб’єктів господарювання відносити певні 

види витрат на валові в контексті зменшення можливостей уникнення податку 

та діяльності подальшого застосування зазначених обмежень”, а також 

переглядом переліку пільгового оподаткування з податку на прибуток [250; 

264, с. 159]. 

Незмінним вимірником податкового навантаження, поряд із базою 
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оподаткування, слугує ставка податку. Багатолітній світовий досвід свідчить 

про значний суспільний інтерес до проблеми теоретично виправданого рівня 

одержавлення прибутку корпорацій через бюджетний перерозподільчий 

механізм. Однак консенсусного рішення так і не було вироблено з огляду на 

різницю в економічному розвитку, засадах фінансової політики, 

неадекватність суспільних пріоритетів. Як наслідок більшість розвинених 

країн застосовують диференційовані підходи до оподаткування прибутку 

(додаток Ж). 

Тенденційно податкові реформи у розвинених зарубіжних країнах 

наприкінці XX ст. зводилися до обмеження прямого державного втручання в 

фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання, що 

супроводжувалося зниженням податкових ставок, а також скороченням 

обсягів пільгового оподаткування. Подібні зміни відбулися і в Україні після 

запровадження Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” 

від 30.12.1997 р. Однак неврегульованість норм податкового законодавства та 

значний ступінь тінізації економіки не дали необхідного фіскально-

економічного ефекту. Виправити цю ситуацію був покликаний Податковий 

кодекс України разом із новаціями щодо оподаткування прибутку 

підприємств. 

Eфективність податку на прибуток дає змогу знижувати його базову 

ставку у наступні роки до 19 і 16%. Поступове вирівнювання між ефективною 

і стандартною ставками починається, як видно з рис. 4.7, після запровадження 

оподаткування прибутку підприємств за основою 25%. Розрахунок 

ефективних ставок податку на прибуток проведено з урахуванням чинної 

методики визначення ефективності оподаткування капіталу [240; 264, с. 151-

152] шляхом визначення співвідношення між сумами сплаченого податку та 

джерелом його сплати – прибутком від звичайної діяльності до оподаткування, 

обчисленого за даними бухгалтерського обліку. Певні розбіжності між 

різними обліковими системами спричинили відхилення між відносними 

рівнями податкового навантаження, обчисленими з використанням різних 
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вихідних даних. Водночас станом на 1.01.2012 р. таке відхилення становить 

лише 0,60%, що пояснюється узгодженим порядком списання податкових 

різниць. 

Достатньо високий рівень ефективної ставки податку на прибуток 

підприємств, хоч і дає підстави для загального висновку про можливість 

подальшого зниження номінальної ставки, проте не може мати вирішального 

значення при ухваленні податкових рішень. Кількісний показник завжди 

ґрунтується на розрахунковій базі, яка, своєю чергою, також містить елементи 

похибки. Тому вимога системності ґрунтується на багатофакторному 

причинно-наслідковому підході до визначення кінцевої суми. Отже, фіскально 

виправданим є такий рівень оподаткування прибутку, який балансує на межі 

задоволення економічних інтересів носіїв фіску, за одночасного повноцінного 

фінансового забезпечення бюджетних функцій держави. Оскільки, великими є 

діапазон обсягів фінансово-господарської діяльності окремих суб’єктів 

господарювання і, як наслідок, величина та особливості формування 

фінансових результатів, то вирішити окреслену проблему в масштабах 

суспільства з допомогою однієї пропорційної ставки витрат важко. 

Диференційована шкала податкових ставок є більш відповідною для таких 

цілей. 

Фіскальна теорія економіки добробуту свідчить на користь 

прогресивного оподаткування прибутку корпорацій. Саме в такий спосіб 

вирішується один із принципів ефективної фіскальної політики – підвищене 

оподаткування пропорційно більших доходів (прибутків). Водночас процедура 

запровадження оптимальної податкової прогресії є технічно складною. По-

перше, особливої витонченості потребує механізм встановлення побудованої 

на теорії рівновеликих доходів ступінчастості шкали граничних ставок. По-

друге, порядок обчислення податкової бази повинен піддаватися чіткому 

обліку, а об’єкт оподаткування – достовірно відображатися у податковій 

звітності. По-третє, податкові пільги слід застосовувати в процесі формування 

податкової бази, а не на стадії декларування фінансового результату [240]. 
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Якщо розглядати  проблему прогресивного корпоративного 

прибуткового оподаткування для України з позиції фіскального практицизму, 

то більшість аргументів свідчать на користь пропорційного оподаткування 

прибутку. З іншого боку, стимулювальна роль податку повною мірою може 

розкритися лише за диференційованого за платниками розподілу податкового 

навантаження. Цієї ж думки дотримується професор  Г. Башнянин, який 

зазначає: “Трансформаційній економіці адекватна пропорційна система 

оподаткування прибутку підприємств та організацій. Пропорційне 

оподаткування – це відносно простий процес, дешевий з позицій 

адміністрування податку і, найголовніше, не справляє деструктивної дії на 

механізм нагромадження капіталу. Диференціація податкових ставок доцільна 

лише в умовах високого розвитку ринкових відносин, низької тінізації 

економіки країни, високого ступеня довіри між учасниками податкового 

процесу, спрощення податкової звітності тощо. У встановленні прогресивних 

ставок слід керуватися критеріями рівнонапруженості, справедливості, 

нейтральності. Останні мають забезпечити фінансову базу дотримання єдиних 

норм соціальної забезпеченості, розвитку економічної інфраструктури та 

освоєння ресурсів держави в інтересах усього народного господарства” [25, с. 

106-107; 240]. 

Прогресивне оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні 

необхідно розглядати як складову антикризової фінансової політики. І хоча це 

певною мірою суперечить загальноприйнятій фіскальній доктрині (про що 

йдеться у наведеній цитаті), непопулярність такого заходу є цілком 

виправданою з огляду на низку обставин: 

1) вітчизняна податкова система гармонізується відповідно до 

європейських критеріїв організації фіску, що є суттєвим чинником фінансової 

конвергенції національних економік за умов розвитку світових інтеграційних 

процесів; 

2) підвищене оподаткування за прогресивним співвідношенням 

пропорційно більших доходів нівелює розбіжності в оподаткуванні малих і 
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великих підприємств, що, по-перше, призведе до поетапної заміни єдиного 

(спрощеного) податку на прибуток за низькою шкалою ставок, а, по-друге, 

істотно спростить процедуру адміністрування податку; 

3) прогресивне прибуткове оподаткування в комплексі з іншими 

тактичними змінами у фіскально-бюджетній сфері має пройти відповідне 

випробування часом, належно адаптуватися до конкретних суспільно-

економічних умов. Як показали емпіричні спостереження, такий часовий лаг в 

середньому коливається в межах п’яти років. 

Прибуткове оподаткування є гнучкою формою фіскального одержання 

новоствореної вартості, яка передбачає широку систему важелів і механізмів 

втручання в розподільчі та перерозподільчі фінансові процеси. Здебільшого 

фінансові інструменти покликані виконувати стимулювальну податкову 

функцію з метою нарощування обсягів фінансово-господарської діяльності 

загалом і податкової бази зокрема. Завдяки своїй структурно-логічній схемі 

справляння, податок на прибуток володіє всіма необхідними передумовами 

для надання різного роду знижок, вирахувань, інших повних або часткових 

форм звільнення від сплати податку. Незважаючи на певний деформуючий 

вплив на розширене відтворення, податкові пільги, зокрема, пов’язані з 

підтримкою діяльності та здійсненням інвестицій, є предметною основою 

теорії оптимального оподаткування. На думку представника цієї наукової течії  

Дж. Стігліца, “податок на прибуток корпорацій є, швидше, знаряддям 

економічної політики, завдяки якому держава намагається здійснювати 

інвестиції у ті способи, які вона вважає особливо доцільними” і в ті галузі, “в 

які з тих чи інших причин було інакше неможливо привабити інвестиції, 

достатні для того, щоб галузі були соціально оптимальними” [183, с. 684-685]. 

Водночас податкові пільги є продуктом державної фінансово-

економічної політики, тому їх кількісний обсяг та якісні функціональні 

характеристики змінюються під впливом макроекономічних тенденцій, 

політичної ситуації в країні, а також залежать від рівня розвитку ринкових 

інституцій, можливостей ефективного адміністрування податків. Чинним 
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вітчизняним законодавством передбачено такі види звільнень при нарахуванні 

та сплаті податку на прибуток: 

1) пільги, що діють з боку платника податку (звільнені від 

оподаткування: підприємства та організації, засновані громадськими 

організаціями інвалідів (якщо 50% середньооблікової чисельності працівників 

– інваліди, а фонд оплати їх праці – не менше 25%), підприємства, що 

здійснюють продаж продуктів дитячого харчування вітчизняного 

виробництва, Чорнобильська АЕС, державні підприємства “Артек”, “Молода 

гвардія”, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, підприємства 

паливно-енергетичного комплексу, підприємства, що знаходяться на 

спрощеній системі оподаткування, до 1 січня 2020 р. – виробники біопалива, 

виробники техніки, обладнання, устаткування, що працює на біопаливі, 

видобувники газу (метану) з вугільних родовищ; строком на 10 років 

починаючи з 1 січня 2011 р. – надавачі готельних послуг, підприємства легкої 

промисловості, виробники енергії з відновлювальних джерел, суднобудівні 

підприємства, літакобудівні та машинобудівні, агропромислового комплексу, 

поліграфії (до 1 січня 2015 р.), за нульовою ставкою податку на прибуток 

підприємств – страховики, що здійснюють страхування життя та пенсійне 

страхування, підприємства, що реалізують інвестиційні проекти (до 31 грудня 

2017 р.); 

2) коригування сукупного доходу (наприклад, на суму податку на 

додану вартість); 

3) врахування у складі витрат окремих податкоформувальних 

складових, зокрема витрат подвійного призначення); 

4) зниження податкової ставки (доходи страховика, крім 

довгострокового страхування життя та пенсійного, – 3%; доходи від операцій з 

цінними паперами – 10%; 

5) зменшення суми обчисленого оподатковуваного прибутку 

(наприклад, проіндексовані збитки минулих років); 

6) зменшення суми податкового зобов’язання (обчислений до сплати 
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податок на прибуток зменшується на вартість сплачених патентів за право 

провадити окремі види підприємницької діяльності та авансових внесків з 

податку на прибуток при виплаті дивідендів [25, с. 107-108; 240]. 

На перший погляд наведений перелік пільг є достатньо широким та 

об’ємним. Однак більшість з них або мають соціальне підґрунтя (підприємства 

громадських організацій інвалідів і виробники дитячого харчування), або 

безпосередньо випливають з умов справляння податку (коригування доходу, 

віднесення певних витратних елементів до складу витрат, зменшення 

зараховуваного податку на суму сплачених патентів тощо) і є, радше, 

фіскально необхідною закономірністю, ніж елементом стимулювання. Крім 

того, за результатами досліджень українських економістів можна дійти 

висновку про практичну відсутність інвестиційної складової в системі пільг з 

податку на прибуток: “Зокрема, відсутній інвестиційний податковий кредит 

(інвестиційна податкова знижка), обмеженою є практика створення 

неоподатковуваних резервних фондів (за винятком фінансового сектора). 

Інноваційно-інвестиційні податкові пільги, що використовувалися до 2005 р., 

мали переважно локальний характер, тобто надавалися окремим суб’єктам 

господарювання – технопаркам, підприємствам, що реалізовували 

інвестиційні проекти у спеціальних економічних зонах і територіях 

пріоритетного розвитку, підприємствам з виробництва автомобілів, автобусів і 

комплектуючих виробів до них. Після скасування більшості з цих пільг 

податкова система України практично набула інвестиційно нейтрального 

характеру” [258, с. 158]. 

Аналіз фіскальної ефективності податку на прибуток становить основу 

визначення найефективніших шляхів зростання доходів держави для 

ефективного виконання нею своїх функцій. Водночас динамічний розвиток 

економіки України вимагає постійного узгодження структури податкової 

системи з економічними умовами. Значна частка податку на прибуток 

підприємств у ВВП свідчить про високе податкове навантаження на капітал, 

який, будучи мобільним завдяки глобалізаційним процесам, може 
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переміщуватися у більш привабливі з погляду юрисдикції. Тому постає 

потреба пошуку оптимального інструментарію податкової політики, зокрема 

щодо оподаткування капіталу, який би відповідав рівню розвитку економічної 

системи, етапу нагромадження капіталу та його розподілу між економічними 

агентами [90,106,109]. 

Щоб вирішити ці завдання, проаналізуємо фактори, які впливають на 

фіскальну ефективність податку на прибуток. З цією метою визначимо основні 

показники, що будуть наскрізно використовуватися нами у подальших 

розрахунках та порівняннях (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Динаміка надходжень з податку на прибуток та пов’язаних  

з ними показників у 2008-2014 рр., млрд. грн. 

Рік Номінальний 
ВВП 

Податкові 
надходження 

Фінансовий результат  
до оподаткування 

прибуткових 
підприємств 

Податок на 
прибуток 

план факт 

2009 948,05 167,88 193,67 42,15 47,45 
2010 913,35 148,93 143,71 42,33 32,57 
2011 1082,57 183,30 189,64 40,11 39,97 
2012 1302,08 261,61 255,55 47,56 54,74 
2013 1408,89 274,72 248,04 58,24 55,35 
2014 1576,00 300,78 – 56,64 – 

Джерело: складено автором за [106]. 

Як видно з табл. 4.2, у 2014 р. надходження від податку на прибуток на 

2,75% менші ніж у 2013 р., хоча у 2014 р. був приріст ВВП. Причинами цього 

були: 

 зниження ставки податку з 21% у 2013 р. до 19% у 2014 р., а для 

суб’єктів індустрії програмної продукції – до 5%; 

 запровадження, починаючи з 2013 р., сплати щомісячних авансових 

внесків з податку на прибуток у розмірі 1/12 нарахованої до сплати суми 

податку за попередній звітний рік; 

 продовження податкових канікул для новостворених і малих 

підприємств; 

 подовження чинності галузевих пільг, зокрема для підприємств 
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легкої, суднобудівної та літакобудівної промисловості, підприємств з надання 

готельних послуг, підприємств машинобудування для агропромислового 

комплексу та інших; 

 вплив динаміки сум надміру сплаченого податку тощо. 

Для цілей нашого дослідження важливим показником слугує податкове 

навантаження, що характеризує сукупний вплив податку на прибуток на 

економіку країни загалом чи на окремих суб’єктів господарювання, тобто 

фактично є показником ефективності податкової політики. Розрахуємо за 

загальноприйнятими методиками низку показників, що дасть змогу оцінити 

вплив податку на прибуток на економічний розвиток як його платників та 

країни загалом: 

1. Рівень податкового навантаження з податку на прибуток на економіку 

як співвідношення податкових надходжень з податку на прибуток до ВВП: 

 Рпн = ППП / ВВП, (4.1) 

де Рпн – рівень податкового навантаження на економіку; 

 ППП – податок на прибуток; 

 ВВП – валовий внутрішній продукт. 

2. Коефіцієнт податкового навантаження як співвідношення податкових 

надходжень з податку на прибуток до фінансового результату прибуткових 

підприємств: 

 Кпн = ППП / ФР, (4.2) 

де Кпн – коефіцієнт податкового навантаження; 

 ППП – податок на прибуток; 

 ФР – фінансовий результат прибуткових підприємств. 

3. Еластичність фіскального навантаження – вплив податку на прибуток 

на економічне зростання і доходи бюджету. 

Показник фіксує, на скільки відсотків зміниться сукупне податкове 

навантаження зі зміною ставки податку на прибуток: 

 Е = q / s, (4.3) 

де Е – еластичність фіскального навантаження; 
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 q – частка податку на прибуток у ВВП; 

 s – базова ставка податку на прибуток. 

Таблиця 4.3 

Динаміка податкового навантаження з податку  

на прибуток підприємств у 2012-2016 рр. 

Рік Рівень податкового 
навантаження,% 

Коефіцієнт податкового 
навантаження 

Еластичність 
фіскального 

навантаження 
2012 4,89 0,25 0,19 
2013 3,56 0,23 0,14 
2014 3,69 0,21 0,15 
2015 4,20 0,22 0,18 
2016 3,93 0,22 0,19 

Джерело: складено автором за [105]. 

Враховуючи оцінку еластичності фіскального навантаження з податку 

на прибуток підприємств, можемо стверджувати, що податок має значний 

фіскальний характер. Це свідчить про досить високу залежність доходів 

державного бюджету від сплати податку на прибуток. Отже, для компенсації 

втрат бюджету від зменшення ставки податку доцільно або розширити базу 

оподаткування, або скоротити перелік пільг з податку. 

 

4.2. Оподаткування доходів фізичних осіб за умов становлення 

соціально орієнтованої економічної системи 

 

Подоходне оподаткування фізичних осіб є однією з найдавніших форм 

прямих фіскальних вилучень на користь держави. Згадки про його початкові 

форми можна знайти у біблійних джерелах. Так, за законами Римської імперії 

всі громадяни зобов’язані були з’являтися в місці їх народження для перепису 

населення та сплати податків. Це й зумовило прихід Йосифа і Марії з Галілеї у 

Вифлиєм. Подальша хронологія розвитку податків з громадян окреслена у 

табл. 4.4. 

Окреслені у табл. 4.4 недоліки первинних форм подоходного оподаткування 

громадян певною мірою вдалося подолати після першої світової війни. 
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Таблиця 4.4 

Хронологія розвитку первинних форм подоходного  

оподаткування фізичних осіб 
Період Вид податку Країна Характерні ознаки податку 

1. XVI ст. Подоходний 
податок 

Флоренція Запроваджений як адекватний крок держави, 
спрямований на поповнення казни внаслідок зро-
стання торгівлі та промислів. Поступово втратив 
свою фіскально-економічну роль з огляду на полі-
тичні та суб’єктивні чинники 

2. 
Середина 
XVII ст. 

Прогресивни
й подоходний 

податок 

США 
(Нова 

Англія) 

Виступив прообразом сучасного податку з 
доходів фізичних осіб. Крім фіскальної, 
виконував і регу-лятивну функцію в частині 
дотримання соціальної справедливості 
податкового навантаження пропор-ційно більших 
доходів 

3. Кінець 
XVII ст. 

Прогресивни
й подоходний 

податок 

США Диференційоване оподаткування доповнювалося 
широкою системою пільг у формі прямих звіль-
нень і податкових знижок. Водночас ознаки подо-
ходності мали суто умовний характер, оскільки 
передбачали сплату податку, наприклад, за право 
власності на карету, за наявність прислуги, воло-
діння предметами розкоші тощо 

4. Кінець 
XIX – XX 
початок 

ст. 

Прогресивни
й подоходний 

податок 

США, 
Пруссія, 
Франція, 

Росія 

Набув вигляду попередньої форми, однак оподат-
кування мало низку недоліків: по-перше, не мало 
системного характеру; по-друге, слугувало допов-
ненням до системи майнових податків; по-третє, 
ґрунтувалося на опосередкованих методах обліку 
реальних доходів; по-четверте, в багатьох випад-
ках запроваджувалося як тимчасовий захід з ме-
тою фінансування тимчасових видатків (наприк-
лад, фінансування громадянської війни у США); 
по-п’яте, не була сформована відповідна система 
адміністрування податкових платежів 

Джерело: складено автором за [159]. 

 

Перетворення подоходного податку в одну з провідних форм 

одержавлення ВВП, що відбулося в 20-ті роки XX ст., зумовлене низкою 

обставин: 

1) економічний розвиток сягнув такого рівня, за якого продукувалися 

відповідні доходи, що забезпечували необхідний рівень фіскального 

перерозподілу через бюджетну систему; 

2) відбулося формування податкового світогляду на засадах моральної 

відповідальності платників за виконання податкового навантаження перед 
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державою в обмін на суспільні послуги; 

3) створено організаційно-правові механізми адміністрування податків, 

зокрема, запроваджено інструктаж “податкових наглядачів” і процедуру 

декларування доходів. 

Завдяки створенню сприятливого фіскально-економічного середовища 

наприкінці 20-х років XX ст. подоходний податок перетворився у важливе 

джерело бюджетних надходжень більшості країн світу. Так, у 1926/27 

фінансовому році частина податків з доходів фізичних осіб в загальній сумі 

податкових надходжень становила: у Франції – 62,6%, США – 56,4%, Англії – 

45,3%, Німеччині – 39,0% [159, с. 143]. 

Майже всі сучасні країни світу застосовують систему індивідуального 

загальнообов’язкового оподаткування з різними рівнями прогресії. Частка 

подоходного податку у структурі податкових доходів бюджету наприкінці 80-

х років XX ст. коливалася від 38% у Великій Британії до 60,5 у США. 

Середній показник одержавлення індивідуальних доходів у промислово 

розвинених країнах перебуває в межах 25-50% бюджету [159, с. 143]. 

Становлення подоходного оподаткування громадян в Україні має певні 

особливості, зумовлені історичними чинниками. І хоча радянський досвід 

податкових правовідносин оцінюється загалом негативно, це не означає, що 

його слід відкинути взагалі. Адже, “якщо сучасність не зрозуміла без історії, 

то історія без сучасності – не актуальна” [159, с. 5]. 

Ретроспективний аналіз еволюції індивідуального податку на доходи 

доцільно розпочати із періоду зміни суспільно-економічної формації [79] . 

До початку ХХ століття  подоходне оподаткування в Україні так і не 

було запроваджене. Закон від 6.04.1916 р. набув чинності з 1.01.1917 р.; 

подання перших декларацій планувалося до 1.03.1917 р., сплата податку мала 

здійснюватися двічі на рік рівними частинами до 2.10 поточного та 15.12 

наступного року згідно з задекларованим доходом. Першим кроком радянської 

влади у сфері оподаткування фізичних осіб стала заміна цього закону 

декретом від 16.11.1922 р. Однак, з огляду на низку суб’єктивних економічних 
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факторів, цей нормативний документ не мав практичної реалізації і, своєю 

чергою, був замінений новим декретом радянського уряду від 12.11.1923 р. 

“Про подоходно-помайновий податок”. Наприкінці 1924 р. було розроблено 

новий проект подоходного оподаткування з урахуванням недоліків 

попереднього. Прогресивно-пропорційна шкала ставок податку 

запроваджувалася податковою реформою 1930 р. Шкала оподаткування була 

простою прогресивною до 500 рублів доходу зі ставками від 0,75 до 3,4%, для 

доходів понад 500 рублів встановлювалася пропорційна система із ставкою 

3,5%. Крім того, слід відзначити ще дві особливості оподаткування того часу: 

1) податок зменшувався залежно від кількості утриманців; 

2) якщо громадянин мав кілька місць роботи, доходи оподатковувалися 

за кожним місцем роботи окремо, навіть якщо доходи за кожним місцем 

роботи були менші від мінімуму і не оподатковувалися, то сукупний дохід 

також не оподатковувався, навіть якщо він був більший від мінімуму [58, 60]. 

Історія подоходного оподаткування в Україні розпочинається з 

прийняттям Закону УРСР “Про прибутковий податок з громадян Української 

РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства” від 05.07.1991 р. №1306-

12. За прикладом розвинених ринкових країн запроваджувалася складна 

прогресія оподаткування з верхньою межею 30% (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Шкала прибуткового оподаткування доходів громадян  

згідно із Законом України №1306-12 від 05.07.1991 р. [53, с. 24] 
Розмір місячного доходу Сума податку 

1. До 185 крб. включно не оподатковувався 
2. 186-1500 крб. 12% із суми, що перевищує 185 крб. 
3. 1501-2000 крб. 157 крб. 80 коп. + 15% із суми, що перевищує 1500 крб. 
4. 2001-3000 крб. 232 крб. 80 коп. + 20% із суми, що перевищує 2000 крб. 
5. Понад 3000 крб. 432 крб. 80 коп. + 30% із суми, що перевищує 3000 крб. 

 

З 01.01.1933 р. розпочався другий етап реформи прибуткового 

особистого оподаткування в Україні. Запровадження в дію Декрету Кабінету 

Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” від 26.12.1932 р. 
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№13-92 супроводжувалося істотним зростанням податкового навантаження. 

Так, оподаткуванню підлягали майже всі складові сукупного доходу, 

гранична прогресія досягла 40%, неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян часто переглядався і починаючи з середини 90-х років суттєво 

відрізнявся від мінімальної заробітної плати(Додатку И). 

Встановлений Декретом 13-92 механізм справляння прибуткового 

податку з громадян (табл. 4.6) проіснував аж 11 років, до 1.01.2004 р., тобто до 

моменту запровадження Закону України “Про податок з доходів фізичних 

осіб” №889-4 від 22.05.2003 р. 

Таблиця 4.6 

Шкала прибуткового оподаткування доходів громадян,  

згідно із Декретом Кабінету Міністрів України №13-12 [61] 
Місячний сукупний оподатковуваний 

дохід у неоподатковуваних Ставки та розміри податку 

1) у межах одного неоподатковуваного 
мінімуму не оподатковується 

2) з доходу в розмірі від 1 
неоподатковуваного мінімуму + 1 грн. 
до 5 неоподатковуваних мінімумів 

10% суми доходу, що перевищує 1 
неоподатковуваний мінімум 

3) з доходу в розмірі від 5 неоподатковува-
них мінімумів + 1 грн. до 10 неоподатко-
вуваних мінімумів 

податок з доходу в розмірі 5 
неоподатковуваних мінімумів + 15% суми, 
що перевищує дохід у розмірі 5 
неоподатковуваних мінімумів 

4) з доходу в розмірі від 10 
неоподатковуваних мінімумів + 1 грн. 
до 60 неоподатковуваних мінімумів 

податок з доходу в розмірі 10 
неоподатковуваних мінімумів + 20% суми, 
що перевищує дохід у розмірі 10 
неоподатковуваних мінімумів 

5) з доходу в розмірі від 60 
неоподатковуваних мінімумів + 1 грн. 
до 100 неоподатковуваних мінімумів 

податок з доходу в розмірі 60 
неоподаткову-ваних мінімумів + 30% суми, 
що перевищує дохід у розмірі 60 
неоподатковуваних мінімумів 

6) з доходу в розмірі понад 100 
неоподатковуваних мінімумів 

податок з доходу в розмірі 100 
неоподатковуваних мінімумів + 40% суми, 
що перевищує дохід у розмірі 100 
неоподатковуваних мінімумів 

 

Використовуючи дані табл. 4.6, обчислимо середній рівень фіскального 

навантаження для окремих груп доходів (табл. 4.7). 
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Таблиця 4.7 

Рівень податкового навантаження прибутковим податком з громадян,  

згідно із встановленою Декретом 13-92 шкалою прогресивних ставок* [61] 

Сукупний 
оподатковуваний 

дохід, грн. 

Сума податкового 
навантаження, грн. 

Фактична частка 
податкового 

навантаження, % 

Фактична сума 
чистого доходу після 
оподаткування, грн. 

200 
400 
800 
1200 
1600 
2000 
2400 
2800 

25,55 
65,55 

145,55 
243,55 
363,55 
513,55 
673,55 
833,55 

12,78 
16,39 
18,19 
20,30 
22,72 
25,68 
28,06 
29,77 

174,45 
334,45 
654,45 
956,45 
1236,45 
1486,45 
1726,45 
1968,45 

 

Отримані результати свідчать про значні обсяги прямого фіскального 

навантаження на фонд оплати праці та інші доходи громадян. Причиною цього 

є не стільки недосконало побудована складна прогресія ставок податку, 

скільки значно занижений рівень неоподатковуваного мінімуму. Останній, 

залишаючись незмінним показником у розмірі 17 грн. (починаючи з другої 

половини 90-х років і завершуючи 2003 бюджетним роком) суттєво посилював 

податкову прогресію з огляду на динамічне зростання заробітної плати, яке 

відбувалося за рахунок постійного законодавчого перезатвердження 

соціальних параметрів і стандартів, насамперед нормативу мінімальної 

заробітної плати. Так, протягом 2002-2003 рр. мінімальна заробітна плата 

перевищувала неоподатковуваний мінімум більше ніж у 15 разів. Очевидно, 

що таким чином практично нівелювалася соціальна складова подоходного 

податку, оскільки не гарантувала значних податкових претензій 

низькодоходним верствам населенням. З іншого боку, не вигідно стало 

виплачувати високі заробітні плати, що зумовлювалося не лише високою 

прогресією оподаткування, а й додатковим фіскальним навантаженням на 

фактичні витрати на оплату праці шляхом утримання внесків до фондів 

пенсійного та соціального страхування, що створило ідеальні передумови для 

виплати заробітків “у конвертах” за зниження реальних доходів. 

Третій етап реформи подоходного оподаткування громадян розпочався 
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2004 р. – тоді набув чинності Закон №889-4 від 22.05.2003 р., і тривав до 

прийняття Податкового кодексу України, який остаточно закріпив основні 

елементи податку та підходи до їх визначеності, відображені на рис. 4.8 [79]. 

 

 
 

Рис. 4.8 Основні елементи податку на доходи фізичних осіб 
Джерело: складено автором. 

 

Загалом, з одного боку, можна констатувати певне послаблення 

фіскального тягаря, а з іншого, – крок назад у методології організації 

податкового організму ринкової економіки добробуту (Додаток И). 

Громадяни України, 
іноземні громадяни, особи 

без громадянства 

Звільнення від 
оподаткування певних сум, 
податкові соціальні пільги, 

податкова знижка 

Утримання через податко-
вих агентів у джерела 

виплати доходу, сплата за 
річною декларацією 

Платники податку Пільги з оподаткування Порядок справляння 

Масштаб виміру  
об’єкта податку 

Джерело податку 

Грошова одиниця Фактично отримані доходи 

Звітний місяць, рік Місячний оподаткований 
дохід, доходи, отримані при 
їх виплаті, іноземні доходи, 

чистий задекларований 
річний дохід 

Пропорційні, адвалорні 

Податок з доходів фізичних осіб 

Податковий період Ставки податку Об’єкт оподаткування 
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Рис. 4.9 Динаміка податку на доходи з фізичних осіб 

 
Як видно з даних рис. 4.9, відносні показники рівня фіскальної віддачі 

податку на доходи фізичних осіб, який справлявся до 1.01.2011 р. (його 

відносні показники відповідно становили 16,2% у доходах бюджету, 21,8% – у 

податкових надходженнях, 4,7% – у ВВП), поступово зростали. Однак на 

початок 2012 р., із підвищенням ставки податку на доходи фізичних осіб до 

15% та 17% обсягів перевищення десятикратного розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої на початок відповідного року, відносні 

показники фіскальної віддачі з податку на доходи фізичних осіб дещо 

знизились: до 15,1% – у доходах зведеного бюджету, 18% – у податкових 

надходженнях та 4,6% – у ВВП. Окреслену тенденцію не можна оцінювати 

однозначно позитивно чи негативно, вона потребує системно-прагматичної 

оцінки всіх елементів податку на всіх стадіях вартісного розподілу та 

перерозподілу ВВП в контексті досягнення оптимального балансу між 

фіскальною ефективністю та соціальною справедливістю оподаткування 

різнодоходних верств населення [81].  

Усю сукупність механізмів реформування подоходного оподаткування 

громадян в Україні доцільно систематизувати з урахуванням потреби 

вирішення двох комплексів проблем: перший пов’язаний з оптимізацією бази 

оподаткування, а другий стосується рівня ставок податку та порядку їх 

застосування як щодо окремих платників, так і щодо окремих джерел доходів 

в процесі нарахування та сплати останніх.  
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Світовий досвід свідчить на користь двох теоретично можливих моделей 

організації фіску у сфері прямого особистого оподаткування: шедулярної та 

глобальної. Перша виникла у Великій Британії й передбачає поділ доходу на 

п’ять частин (шедул) залежно від джерел надходжень:  

Шедула А – доходи від власності. 

Шедула С – доходи від дивідендів і державних облігацій. 

1. Шедула D: 

a) доходи, одержані від торгівлі чи ділових операцій; 

b) доходи, отримані від надання професійних послуг; 

c) відсотки та аліменти, що підлягають оподаткуванні; 

d) доходи від власності, що знаходяться за кордоном; 

e) інші доходи, не включені в попередні частини (наприклад, гонорар). 

4. Шедула Е: 

a) доходи від різних посад; 

b) пенсії, що виплачує компанія; 

c) грошові допомоги, виплачені міністерством соціального страхування, 

який підлягає оподаткуванню. 

5. Шедула F – дивіденди та інші виплати, які здійснюють компанії 

Великої Британії [264, с. 5]. 

Глобальна система, що застосовується у США, Франції, Японії, 

передбачає сукупне оподаткування всіх видів доходів незалежно від джерела 

їх походження за відповідний фінансовий період, як правило, за звітний рік. 

Оподаткований дохід є досить громіздким показником і включає такі види 

грошових надходжень: заробітну плату, винагороди, пенсії, довічну ренту, 

доходи від рухомого майна, доходи від землеволодіння, доходи від 

сільськогосподарської діяльності, доходи некомерційного характеру, прибуток 

від операцій з цінними паперами, разові доходи, що виникають при переданні 

права власності. Водночас із бази оподаткування вираховуються визначені 

законом витрати, наприклад, цільові виплати на харчування; деякі 

відрахування застосовуються щодо певних соціальних груп: пенсіонерів, 
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інвалідів, окремих категорій малозабезпечених верств населення [264, с. 75]. 

Для України на сьогодні принциповим є питання рівня фіскального 

тягаря, а не проблематика роздільного чи сукупного оподаткування отриманих 

громадянами країни доходів. Крім того, вітчизняні традиції доходно-

прибуткового особистого оподаткування визначають пріоритет змішаної 

схеми справляння та адміністрування податку, адже за чинною системою 

фінансового рахівництва та податкового менеджменту доходи із різних 

джерел походження (наприклад, дивіденди, відсотки на депозити, іноземні 

доходи, доходи від власності, доходи від особистого підсобного господарства, 

доходи від фінансових і посередницьких операцій тощо) доцільніше 

оподатковувати у диференційованому порядку. Водночас, за наявності 

постійних доходів, що мають різні джерела, а також за умови отримання 

відповідних податкових пільг безальтернативним стає декларування річних 

доходів. На підставі річної декларації проводиться відповідний перерахунок 

податкових зобов’язань, що є істотним чинником не лише лібералізації 

фіскально-економічних процедур, а й легалізації особистих доходів як 

чинника детінізації економіки [267]. 

Певні кроки в напрямі вирішення другої проблеми в Україні також вже 

зроблено. Зокрема, Податковим кодексом України передбачено включення до 

бази оподаткування низки грошових доходів, яким раніше не надавалося 

жодного фіскального підтексту, а саме: 

1) відсотки на депозити фізичних осіб; 

2) надходження від операцій з продажу об’єктів нерухомості; 

3) доходи від спадщини, дарування; 

4) дивіденди; 

5) доходи від операцій з продажу, обміну майна; 

6) роялті, виграші, призи; 

7) доходи від здачі в оренду або суборенду майна; 

8) інвестиційний прибуток від операцій з цінними паперами; 

9) страхові премії за договорами добровільного страхування, які 
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сплачені податковим агентом за платника або на його користь; 

10) доходи, отримані платником від податкового агента як додаткове 

благо (наприклад, плата за навчання, оплата певних послуг і робіт на користь 

працівника). Крім цього введено річне декларування доходів та витрат для 

фізичних осіб.  

В процесі реформування податкового регулювання, суттєвих коливань 

складових бази оподаткування як в абсолютних параметрах, так і у 

відсоткових співвідношеннях (рис. 4.10) не відбувалось. Домінантою у складі 

оподатковуваних доходів населення є саме заробітна плата та прирівняні до 

неї виплати. Прибуток і змішаний дохід, а також доходи від власності, хоч і є 

реальними джерелами фіску, проте формують неадекватно мінімальні 

податкові зобов’язання. Крім уже згаданої причини (законодавчого 

відтермінування оподаткування окремих видів доходів), слід назвати і іншу – 

застосування альтернативних схем оподаткування підприємницьких доходів у 

формі фіксованого та спрощеного податків. Окремо слід згадати поточні 

трансфертні виплати з бюджету та цільових державних фондів на соціальний 

захист і соціальне забезпечення, які навіть гіпотетично не можуть 

розглядатися як об’єкти оподаткування, оскільки майже на 100% є 

одержавленими, хоча за часткою у структурі доходів фізичних осіб вони 

практично зрівнялися з обсягами надходжень від заробітної плати. Доходи від 

прибутку та змішаного доходу залишають приблизно на одному і тому ж рівні 

14-15% у структурі доходів, проте частка доходів від власності у сукупних 

доходах населення зросла з 3,2 до 5,4% (рис. 4.10). 

Рис. 3  Додатку И ілюструє незмінність тенденційного співвідношення 

між складовими чинниками бази податку на доходи фізичних осіб. Ринкові 

розподільчі механізми істотно обмежені, про що свідчить висока частка 

заробітної плати і соціальних трансфертів у номінальних доходах населення. 

Натомість так звані ринкові доходи від продуктивної діяльності, майна, 

майнових прав тощо не лише не розширюють фіскальні можливості податку, а 

навіть спричиняють зниження останніх, через необлікованість та 
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слабокотрольованості окремих податкових оборотів, що, своєю чергою, веде 

до тінізації відповідних секторів економіки. 

Розглядаючи податкове навантаження на працю як фактор виробництва, 

не можна оминути питання додаткового опосередкованого оподаткування 

фонду оплати праці шляхом нарахування внесків до фондів 

загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування. 

Значний обсяг таких нарахувань (за досліджуваний період коливався в межах 

37-40% фактичних витрат на оплату праці залежно від категорії платників) 

суттєво підриває механізми стимулювання подоходного оподаткування. 

Істотний розрив між “валовою” (з урахуванням пенсійних і соціальних 

внесків) і номінальною (без урахування таких внесків) заробітною платою 

(рис. 4. Додатку И) беззаперечно вказує не лише на невідпрацьованість 

алгоритму формування податкової бази, а й на багаторазове оподаткування 

отриманої на стадії первинного розподілу ВВП вартості робочої сили, що в 

кінцевому підсумку деформує показник валової доданої вартості на всіх 

етапах товаропросуванння. 

За умов економічної незбалансованості, насамперед у сфері державних 

фінансів, пенсійне і соціальне страхування у бік їх зменшення відбувається  з 

огляду на такі обмежувальні причини: 

1) кількість і вартість програм соціального страхування; 

2) вікова структура населення або кількість пенсіонерів на одного 

працюючого; 

3) наявність чи відсутність пільгових категорій платників єдиного 

соціального внеску; 

4) рішення щодо визначення співвідношення між фінансуванням 

програми соціального страхування за рахунок доходів державного бюджету і 

за рахунок єдиного соціального внеску, виходячи з того, що рішення на 

користь збільшення фінансування за рахунок державного бюджету передбачає 

становлення на досить високому рівні ставок основних 

бюджетоутворювальних податків, тоді як рішення на користь фінансування за 
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рахунок єдиного соціального внеску – утримання його ставки на відносно 

високому рівні [258, с. 159]. 

Водночас фіскальна дійсність вимагає визначення сукупної ставки 

платежів до цільових державних фондів пенсійного й соціального 

призначення за одночасного збереження існуючих обсягів надходжень 

останніх. Ця проблема не залишилася поза увагою вітчизняних економістів. 

Зокрема, слушною є пропозиція змінити пропорції розподілу платежів до 

соціальних фондів між роботодавцями і найманими працівниками шляхом 

відповідного підвищення заробітної плати найманих працівників на суму 

приросту їх платежів до соціальних фондів (“брутизації заробітної плати”) [5, 

с. 160]. Результати таких досліджень наведені в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 

Наслідки реформування платежів до соціальних фондів* 

Показник До 
реформи 

Після реформи 
за умови “брути- 
зації зарплати” 

без “брутизації 
зарплати” 

1. Ставка заробітної плати працівника, 
грн. 

2. Ставка соціального внеску продавця, 
%  

3. Платежі продавця до соціальних фон-
дів, грн. 

4. Витрати продавця на оплату праці, 
грн. 

5. Ставка соціального внеску працівника, 
% 

6. Платежі працівника до соціальних 
фон-дів, грн. 

7. Чиста заробітна плата працівника, грн. 
8. Податкове навантаження на робото-

давця, % (п. 3 : п. 4) 
9. Податкове навантаження на працівни-

ка, % (п. 6 : п. 1) 
10. Податок з доходів фізичних осіб, грн. 
11. Сукупне податкове навантаження на 

заробітну плату (з урахуванням подат-
ку з доходів фізичних осіб), % [(п. 3 + 
п. 6 + п. 10) : п. 4] 
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40,1 

Джерело: складено автором за [249; 257, с. 160]. 

На підставі наведених показників сформульовано такі узагальнення та 

висновки: 
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1) із збільшивши бази оподаткування шляхом підвищення заробітної 

плати найманих працівників на суму приросту утримань до Пенсійного фонду 

та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 

стає теоретично можливим знизити ставки соціальних внесків за одночасного 

збереження досягнутого рівня фіскальних надходжень (при цьому зберігається 

відповідний рівень надходжень і до бюджетів соціальних фондів і до 

зведеного бюджету в частині сплати податку з доходів фізичних осіб); 

2) відбувається перерозподіл сукупного податкового навантаження між 

страхувальниками – працедавцями та застрахованими особами – найманими 

працівниками на користь останніх. Однак це в кінцевому підсумку не знижує 

собівартості за статтею витрат “оплата праці”, оскільки зменшення суми 

соціальних впливів супроводжується відповідним зростанням нарахованої 

заробітної плати; 

3) за умов конкурентного ринкового середовища процедура 

“брутизації” заробітної плати для більшості фірм є економічно невигідною. 

Отже, подібне законодавче нововведення в короткостроковому періоді матиме 

подвійні негативні наслідки: по-перше, зросте податкове навантаження на 

працівників шляхом підвищення страхових і пенсійних утримань; по-друге, 

відбудеться зменшення чистої заробітної плати (прийнятої для розрахунку 

податку з доходів фізичних осіб), внаслідок чого зменшиться сума бюджетних 

надходжень від податку з доходів фізичних осіб. Усі ці чинники не 

заперечують необхідності перенесення податкового навантаження продавців 

на покупців, однак вимагають виваженої та поетапної реалізації. 

Невід’ємною об’єктивною передумовою зростання бази оподаткування 

податку з доходів фізичних осіб на сьогодні і в найближчій перспективі є 

легалізація доходів, отриманих фізичними особами. Приховування фактичних 

об’єктів оподаткування крім недовіри до держави зумовлені низкою зовнішніх 

(найвищий рівень платежів до фондів пенсійного та соціального страхування) 

та внутрішніх факторів (механізми утримання податку в частині 

перерозподілу різних видів доходів). Серед останніх слід виокремити такі: 
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податкова знижка, податкові соціальні пільги, рівень ставок оподаткування 

[81]. 

Податкова знижка, згідно з чинним податковим законодавством, 

надається за наслідками річної декларації і передбачає перерахунок податку 

шляхом зменшення оподатковуваного доходу на такі види документально 

підтверджених витрат:  

 частину суми відсотків, сплачених платником податку за 

користування іпотечним житловим кредитом; 

 суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у 

формі пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, 

зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій 

та установ на дату передання таких коштів і майна, у розмірі, що не перевищує 

4% суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;  

 суму коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації 

вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку 

та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує 

заробітної плати; 

 суму коштів, сплачених на користь закладів охорони здоров’я для 

компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена 

його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків 

(донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів 

медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також 

суму коштів, сплачених платником податку-інвалідом на користь протезно-

ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості 

платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих 

платнику податку або його дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються 

виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, крім: 

а) косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косме-

тичне протезування, не пов’язаних з медичними показаннями, водолікування 
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та геліотерапії, не пов’язаних з лікуванням хронічних захворювань;  

б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, 

порцеляни та гальванопластики;  

в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями 

або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);  

г) операцій зі зміни статі;  

д) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних 

захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);  

е) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;  

ж) придбання ліків, медичних засобів і пристосувань, оплати вартості 

медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України;  

 суму витрат платника податку на сплату страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій) і пенсійних внесків страховику-

резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за 

договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного 

забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а 

також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні 

вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як платника 

податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення; 

 суму коштів, сплачених платником податку у зв’язку із переоблад-

нанням транспортного засобу, що йому належить, з використанням у вигляді 

палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або 

скрапленого газу, інших видів біопалива; 

 суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво 

(придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на сплату 

пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та відсотків за 

ним [120]. 

Природно, метою надання податкової знижки є створення необхідних 

умов для гармонійного розвитку громадян, їх життєзабезпечення, підтримання 
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необхідного рівня професійних стандартів. У вітчизняній економічній 

літературі широко дискутується питання розширення переліку складових 

податкового кредиту. Зокрема, пропонується внести до нього такі доповнення: 

1) транспортні витрати, виходячи з середніх тарифів на проїзд в Україні 

на роботу та з роботи; 

2) витрати на охорону здоров’я за середньою вартістю лікування та 

попередження респіраторних захворювань протягом року; 

3) витрати на харчування за середньою вартістю річної потреби у 

вітамінних добавках (виходячи з двох вітамінних курсів навесні та восени для 

підвищення імунітету й запобігання захворюванням) [264, с. 40].  

Збільшення обсягів податкової знижки неминуче призведе до зменшення 

надходжень до бюджету від податку на доходи фізичних осіб, що, своєю 

чергою, потребує пошуку альтернативних компенсаційних джерел доходів. 

Вихід, на наш погляд, треба шукати в реструктуризації складових податкової 

бази. Значна частина доходів фізичних осіб, що оподатковується спрощеним і 

фіксованим податками, є недостатньо облікованою і в багатьох випадках 

перевищує граничну допустиму величину, необхідну для застосування 

преференційного податкового режиму. З цією метою доцільно передбачити 

жорсткіші процедури податкового обліку для підприємців зі статусом 

суб’єктів малого бізнесу. 

Насамперед слід перейти на безготівкові форми розрахунків з 

суб’єктами підприємництва у торговельно-посередницькій сфері, зокрема в 

сфері послуг, роздрібній торгівлі, громадському харчуванні. За розрахунками 

В. Мельника, для компенсації бюджетних втрат (спричинених збільшенням 

податкової знижки) достатньо перевести на загальну схему оподаткування 

лише 30-45% платників фіксованого податку (не враховуючи навіть платників 

єдиного податку) [81, с. 43]. Крім того, це певною мірою стимулюватиме 

галузеву міграцію капіталу. Створивши додаткові пільгові умови 

оподаткування виробничої сфери, можна примножити інвестиційні вливання в 

галузі економіки, що формують економічний базис ринкової економіки з 
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притаманною їм системою господарювання. Водночас зміна фіскальних 

пріоритетів стане поштовхом до зміщення акцентів оподаткування із 

малозабезпечених та особливо середньодоходних верств населення на 

високодохідних членів суспільства. 

Ще одним ефективним інструментом реалізації принципу соціальної 

справедливості оподаткування (поряд із податковою знижкою) є податкові 

соціальні пільги. За чинним законодавством всі звільнення від сплати податку 

на доходи фізичних осіб можна поділити на дві групи. Першу складають ті 

виплати і надходження, які здійснюються у формі державних трансфертів або 

є такими, що не приносять окремим платникам додаткові блага та не 

включаються до об’єкта податку. Різновидом другого типу пільг є податкові 

соціальні пільги, тобто суми, на які зменшується об’єкт оподаткування. 

Податкова соціальна пільга надається у розмірах 100%, 150% і 200% 

мінімальної заробітної плати, встановленої станом на перше січня звітного 

бюджетного року (рис. 4.10).  

Податкові соціальні пільги мають два суттєвих обмеження. По-перше, 

надаються лише за умови, що нарахована заробітна плата чи інші прирівняні 

до неї виплати не перевищують законодавчо встановленого граничного 

значення, яке визначається множенням прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб (встановленого станом на перше січня звітного бюджетного 

року) на коефіцієнт 1,4 із заокругленням отриманого добутку до найближчих 

десяти гривень. Для громадян, які користуються пільгами на дітей, показник 

неоподатковуваного доходу збільшується кратно кількості дітей. По-друге, за 

досліджуваний період ці податкові звільнення надавалися в розмірі 50%, як 

наслідок суттєво обмежувалися права малозабезпечених верств населення 

щодо їх соціального захисту. 
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Рис. 4.10 Види податкових соціальних пільг 

Джерело: побудовано автором за [120]. 

 

За оцінками українських економістів, недостатньою є і преференційна 

віддача пільг на дітей. Як уже зазначалося, носієм цих пільг є сім’ї, які 

утримують трьох і більше дітей (пільга надається лише одному з батьків за 

умови відповідності величини заробітної плати кількісним критеріям 

пільгового оподаткування). Водночас 96,6% родин з дітьми в Україні мають 

по одній-дві дитини, не наважуючись нарощувати склад сім’ї через низький 

рівень соціальної захищеності. До того ж не всі громадяни, віднесені до 

категорії пільговиків, можуть реально скористатись своїм статусом. Причин 

цьому декілька:  

1) право на пільгу мають не всі громадяни відповідного прошарку, а 

Податкові соціальні пільги 

150% мінімальної  
заробітної плати 

200% мінімальної  
заробітної плати 

 

100% мінімальної 
заробітної плати 

 

1) самотнім матерям (бать-
кам), вдовам (вдівцям) у 
розрахунку на кожну ди-
тину віком до 18 років; 

2) громадянам, які утриму-
ють дітей-інвалідів 1 і 2 
групи у розрахунку на 
кожну дитину віком до 
18 років; 

3) особам, що постраждали 
від Чорнобильської аварії 
та віднесені до 1-ї або 2-ї 
категорії; 

4) учням, студентам, аспіран-
там, ординаторам, ад’ю-
тантам, військовослужбо-
вцям строкової служби; 

5) інвалідам 1-ї та 2-ї групи, 
у тому числі з дитинства; 

6) учасникам бойових дій 
на території інших країн 
зі статусом ветеранів 

 

1) героям України, СРСР, 
повним кавалерам ордена 
Слави чи Трудової Слави; 

2) учасникам другої світо-
вої війни; 

3) колишнім репресованим 
та в’язням концтаборів, 
гетто; 

4) особам, примусово виве-
зеним з території колиш-
нього СРСР під час дру-
гої світової війни; 

5) особам, які перебували на 
блокадній території ко-
лишнього Ленінграду 

 

1) будь-яким платникам по-
датку, дохід яких не пе-
ревищує встановленої за-
конодавством суми; 

2) громадяни, що утримують 
двох і більше дітей віком 
до 18 років у розрахунку 
на кожну дитину 
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лише ті, чиї доходи не перевищують визначеного рівня. При цьому 

враховується дохід індивідуального платника, а не середній на члена сім’ї; 

2) при визначенні рівня доходів, що дає право на користування 

пільгою, враховується лише заробітна плата. Таким чином посилюється 

соціальна несправедливість, оскільки окремі громадяни можуть мати інші 

джерела надходжень, які на отримання пільги не впливають; 

3) сума соціальної пільги не пов’язана з прожитковим мінімумом, а 

значно менша. Без узгодження з реальними витратами на життєзабезпечення 

конкретної особи вона втрачає сенс [83, с. 43-44]. 

Щоб вирішити хоча б частину з цих проблем, доцільно додатково 

запровадити систему сімейних знижок, яку застосовувати щодо дітей віком до 

18 років і непрацюючих членів сім’ї. Розмір такої пільги необхідно 

узалежнити від прожиткового мінімуму. 

Формування адекватної ринковим умовам економічної системи 

добробуту моделі подоходного оподаткування фізичних осіб поряд з 

оптимізацією бази для нарахування податку потребує відповідних змін у 

системі ставок. Чинна пропорційна шкала фіскальних вилучень є одним із 

найсуперечливіших явищ фінансової політики. Серед аргументів на її користь 

слід навести такі: 

1) запровадження такої шкали не лише в низці західноєвропейських 

країн, а й у деяких країн СНД (Росія, Грузія, Туркменістан) свідчить про 

загострення міжнародної податкової конкуренції, яку не можна не 

враховувати, проводячи податкові реформи; 

2) можливість забезпечити певний рівень податкової прогресії навіть за 

умови збереження плоскої шкали податку (за допомогою пільг для 

малозабезпечених громадян диференційованого неоподатковуваного мінімуму 

тощо); 

3) необхідність формування податкової системи, що сприятиме сталому 

економічному зростанню; 

4) забезпечення виконання завдання, визначеного як головне при 
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переході до плоскої шкали податку, – сприяння легалізації доходів громадян 

[242; 257, с. 132]. 

Водночас вагомими контраргументами справляння пропорційного 

податку з доходів населення є нерівномірне податкове навантаження і 

порушення принципу нейтральності фіску. Згідно із постулатами 

кейнсіанської економічної доктрини, із збільшенням доходу зростає 

схильність до споживання. При цьому темпи приросту споживання менші за 

темпи зростання обсягів заощаджень, які потенційно формулюють 

інвестиційну складову домогосподарств [259, 261]. 

Аналіз практичних наслідків застосування плоскої шкали ставок 

податку на доходи фізичних осіб в Україні, починаючи з 1.01.2004 р., також 

засвідчив суттєві зміни в механізмі отримання податку та їх вплив на 

платоспроможність громадян країни. По-перше, не виправдалися сподівання 

на легалізацію високих і надвисоких коштів, а отже, на зростання надходжень 

у зведений бюджет. По-друге, розшарування населення не лише не 

припинилося, а навіть поглибилося, тобто чинна система ставок не виконувала 

перерозподільчої функції. По-третє, пропорційне оподаткування не було 

належно підкріплене диференційованим неоподатковуваним мінімумом і 

пільгами для малозабезпечених верств населення. 

Отже, реалії фіскального адміністрування податку з доходів фізичних 

осіб в Україні, як, зрештою, і світовий досвід, переконливо свідчать на користь 

диференційованого оподаткування доходів фізичних осіб. Зважаючи на 

особливості сучасного стану економіки, Податковим кодексом України 

запроваджено низькопрогресивну шкалу ставок податку на доходи фізичних 

осіб – 15 і 17%. Водночас невід’ємним атрибутом соціально справедливої 

податкової прогресії є економічно обґрунтований неоподатковуваний мінімум, 

який дорівнює прожитковому мінімуму працездатних осіб. Прожитковий 

мінімум необхідно законодавчо закріпити як вихідний показник для 

нарахування податкових знижок і пільг [259, 262, 263]. 

З метою оптимізації податкового навантаження, удосконалення потребує 
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підхід до диференціації доходів як бази оподаткування, тобто джерело 

походження та характер розподілу доходів між верствами населення мають 

враховуватися при встановленні ставок.  Пасивні доходи необхідно 

оподатковувати за ставками не нижчими, ніж доходи від здійснення трудової 

діяльності. За умови рівномірного розподілу доходів застосування 

пропорційних ставок сприятиме рівномірному розподілу податкового 

навантаження між категоріями платників. При суттєвих відхиленнях доходу 

окремих верств населення від показника середнього доходу на душу 

населення оптимізації податкового навантаження сприятиме застосування 

прогресивних ставок. Проте в умовах приховування доходів прогресія ставок 

для оподаткування трудових доходів є недоцільною і може застосовуватися 

тільки стосовно пасивних доходів (зокрема, процентних доходів за 

депозитними рахунками). Частково приховані доходи від трудової діяльності 

можна оподаткувати за допомогою податку на майно. За такого підходу 

реалізується  принцип отримання благ і концепція платоспроможності 

платника податків, що відповідає засадам оптимального розподілу 

податкового навантаження у контексті справедливості оподаткування. 

 

4.3. Податки на власність: економічна суть і місце у фінансовому 

механізмі регулювання 

 

Протягом багатьох століть податкоспроможність платників податків 

визначалася їх майновим статусом, що ґрунтувався на вартісній оцінці 

об’єктів власності. Перші згадки про різні форми майнових податків 

припадають на період розквіту Вавилонської держави (близько 3300 років до 

н.е.). З плином часу розвивались методи провадження економічної діяльності, 

удосконалювалася система фінансових відносин, зокрема фіскальних. 

Поступово оподаткування зі сфери прямих фіскальних вилучень за 

рівноправним співвідношенням з відповідним майновим еквівалентом 

перемістилося в площину зовнішнього фіскального регулювання оптимальної 
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структури продуктивного капіталу. Отже, податки на майно стали 

розглядатися як різновид прямих податків, що підсилюють регулятивний 

вплив доходно-прибуткових податків: “Загально-майновий податок має 

слугувати додатком до прибуткового з метою охоплення так званих фондових 

доходів: платник, що має доходи від майна, є забезпеченішим у отриманні 

доходу. Володіння майном, навіть тимчасово бездохідним, створює власникові 

абсолютно вигідніші умови, ніж володіння доходом рівноцінного за умови 

капіталізації значення” [45, 47]. За умов розвинених ринкових відносин 

оподаткування власності істотно розширює фіскальну-економічний діапазон 

прямих податків, забезпечуючи оподаткування тих операцій, які виходять за 

межі сфери грошового обігу, слугує дієвим інструментом фінансового 

перерозподілу. 

Сьогодні домінують три основні концепції майнового оподаткування: 

1) “традиційне уявлення” – податок на майно деформує і цілком 

переноситься на покупців у вигляді підвищення цін на нерухомість;  

2) “уявлення про вигоду” – характеризує цей податок як нейтральний і 

розглядає його як плату за надані місцеві суспільні послуги; 

3) “нове уявлення” – обґрунтовує деформуючий вплив податку на 

використання капіталу в середині певної юрисдикції й перенесення його 

тягаря на продавців майна [47]. 

Сформована на засадах компромісу противаг і стримувань окремих 

концептуальних “уявлень” система оподаткування власності має два основних 

напрями фіскальних вилучень: 

1) оподаткування сукупної вартості майна; 

2) оподаткування окремих видів майна. 

Брак досвіду справляння майнових податків в Україні вимагає вивчення 

та узагальнення світового досвіду в цій сфері податкових правовідносин і на 

його основі розробки вітчизняної моделі оподаткування майна з урахуванням 

національних особливостей формування податкової бази та інших складових, 

необхідних для нарахування податку [242]. 
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Моніторинг методологічних підходів до одержавлення частини 

отриманої суб’єктами підприємницької діяльності вартості внаслідок 

виробничої експлуатації чи використання для особистих потреб певних 

майнових цінностей або активів у цивілізованому податковому суспільному 

середовищі засвідчив вагому роль податків на майно не лише як фіскальних 

ресурсів бюджетної системи, а й як ефективних інструментів фіскальної 

політики. Найбільш прийнятними для зазначених цілей є податки на особисті 

статки (багатство) фізичних осіб і податки на майно фізичних осіб. Ці платежі 

формують перший різновид податків на власність – податки на сукупну 

вартість майна. Податки на окремі види багатства (друга група податків на 

власність – податки на окремі види майна) відіграють допоміжну фіскальну 

роль і водночас слугують механізмами галузевого, внутрішньогосподарського, 

територіального, відтворювального перерозподілу [40, 56, 66]. 

Податком на особисте майно оподатковується вартість майна фізичних 

осіб за вирахуванням пов’язаних з його використанням зобов’язань. Предмет 

оподаткування оцінюється за надстроковою або ринковою вартістю 

нерухомості та інших майнових цінностей на основі законодавчо затвердженої 

методики. В процесі нарахування податку застосовується система пільг. По-

перше, не підлягають оподаткуванню предмети першої необхідності, що 

перебувають в особистому користуванні: меблі, посуд, інші предмети 

домашнього вжитку, твори мистецтва, патенти, окремі види приватних 

колекцій книг, марок. По-друге, з метою запобігання подвійному 

оподаткуванню до податкової бази не включаються транспортні засоби 

особистого користування, будівлі, споруди, земельні ділянки, які 

оподатковуються спеціальними податками на окремі види багатства та 

предмети власності. Нарахування податкового зобов’язання здійснюється за 

єдиною пропорційною ставкою (Німеччина, Бельгія, Ісландія, Люксембург) 

або за прогресивною шкалою ставок (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Іспанія, 

Швейцарія) [72, 82, 84]. В інших країнах західної демократії податок на 

особисте майно громадян не утримується. 
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Особливістю особистого майнового податку є достатньо велика 

гранична величина бази оподаткування, з якої починається нарахування 

податку. Гранична початково неоподаткована сума як фактор рівновеликого 

оподаткування власності доповнюється низкою інших пільг для різних 

платників податку. Отже, диференційоване майнове оподаткування є 

запорукою вирішення фіскальних завдань на засадах соціальної 

справедливості розподілу податкового навантаження. 

Сьогодні в Україні є всі необхідні передумови для запровадження 

податку на особисте майно громадян у формі податку на нерухомість. Це 

переконливо підтверджують як теоретичні узагальнення податкової теорії, так 

і зарубіжний досвід оподаткування. По-перше, в трансформаційно-ринкових 

економічних умовах “саме об’єкти нерухомості неприродного походження 

(будівлі та споруди) є критерієм реальної платоспроможності і 

найнебезпечніших верств населення, а їх виведення з-під оподаткування 

призводить до явного порушення вимог економічної ефективності та 

соціальної справедливості. По-друге, розширення бази оподаткування 

нерухомості надає потенційні можливості для зміцнення зв’язку між сплатою 

податків і зворотним потоком послуг від місцевих органів влади, для 

зміцнення місцевих фінансів у теперішній ситуації надмірно централізованої 

податково-бюджетної системи України” [18, с. 51]. 

Фіскально-економічна конструкція податку на нерухоме майно повинна 

ґрунтуватися на системі взаємозумовлених і взаємодоповнюваних елементів, 

серед яких особливо важливими є такі: об’єкт і база оподаткування, платники, 

ставки, система пільг і звільнень від сплати податку. 

Як випливає із самої назви податку, його об’єктом є нерухоме майно, 

тобто об’єкти нерухомості, що відповідають певним критеріям. У широкому 

значенні нерухомість – це земельні ділянки, будівлі, споруди, інші об’єкти 

іпотеки та поліпшення земельного фонду. Водночас оподатковуванню можуть 

підлягати лише ті цінності, які спроможні приносити або певні опосередковані 

вигоди чи прямі доходи від користування, володіння, експлуатації та 
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розпорядження ними, або ж фінансові надходження шляхом їх продажу. 

Згідно з Податковим кодексом України, з 1 січня 2013 р. в Україні 

запроваджено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Платниками податку є власники житлової нерухомості (фізичні, юридичні 

особи, нерезиденти), а до об’єктів житлової нерухомості віднесено:  

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з 

дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими 

актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки 

поділяються на житлові будинки садибного типу і житлові будинки 

квартирного типу різної поверховості;  

б) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, 

розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових і 

допоміжних (нежитлових) приміщень;  

в) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована 

поза контуром його капітальних зовнішніх стін, яка має з основною частиною 

будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;  

г) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, 

призначене та придатне для постійного у ньому проживання;  

д) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової 

площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;  

е) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані 

помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;  

ж) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, 

який за нормуванням площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного 

обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;  

з) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом 

року з метою позаміського відпочинку [120]. 

Юридичні особи повинні розраховувати податок самостійно за станом 

на 1 січня звітного року і подавати декларацію про суми нарахованого податку 

в органи ДПС за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 
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лютого цього ж року. 

Законодавством передбачено зменшення бази оподаткування об’єкта 

житлової нерухомості один раз за базовий податковий період (календарний 

рік), воно застосовуватиметься лише до одного об’єкта нерухомості, що 

перебуває у власності фізичної особи – платника податку: 

 для квартири – на 120 кв. метрів; 

 для житлового будинку – на 250 кв. метрів. 

Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською 

радою за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості та не 

можуть перевищувати таких розмірів: 

 1% мінімальної заробітної плати – для квартир, житлова площа яких 

не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не 

перевищує 500 кв. метрів; 

 2,7% мінімальної заробітної плати – для квартир і житлових будинків, 

житлова площа яких перевищує зазначені розміри (відповідно). 

Юридична особа нарахований податок повинна сплачувати 

щоквартально авансовими внесками (сума податку розподіляється за 

кварталами рівними частинами) до 30 числа місяця, що наступає за звітним 

кварталом [120]. 

Світовий фіскальний досвід передбачає врахування бази оподаткування 

не виходячи із фізичних параметрів, а на основі вартісної оцінки, впливаючи 

тим самим як на показники фіску, так і на платоспроможність платників. В 

Україні встановлення фіскально обґрунтованого та економічно доцільного 

алгоритму розрахунку податкової бази ускладнюється низкою 

адміністративних причин: 

1. Новостворений Реєстр речових прав на нерухоме майно ще не 

функціонує на повну потужність, а інформація про будівлі і споруди, якою 

володіє Бюро технічної інвентаризації, часто не відповідає дійсності. 

Особливо це стосується індивідуальних житлових будинків і господарських 

приміщень, розміщених на території дрібних міст, селищ і сіл. Значну частину 
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таких будинків і приміщень становлять так звані самобуди, які взагалі не 

мають технічних паспортів і виконані без відповідних проектів (або ж з 

істотними відхиленнями від них). Проведення загальнонаціонального 

перепису об’єктів – справа досить витратна і за часом, і за коштами. Крім того, 

його неможливо виконати силами фіскальних служб, оскільки вони, на 

відміну від зарубіжних (наприклад французьких), не мають у своєму 

розпорядженні спеціалізованих підрозділів і працівників.  

2. Не розроблено єдиної методики грошової оцінки більшості видів 

нерухомості (крім землі), яка давала б змогу враховувати регіональні й місцеві 

відмінності її вартості. 

3. Не створено механізму індексації вартості нерухомості залежно від 

зміни ринкових умов та особливостей її розміщення [83, с. 64]. 

Отже, проблема формування оптимального регіонального рівня бази 

оподаткування з податку на нерухоме майно громадян виходить далеко за 

межі фіскальних правовідносин. З огляду на це актуальною є пропозиція 

українських економістів щодо запровадження методів оцінки нерухомості на 

рівні законодавства й національних стандартів. Алгоритм впровадження такої 

оцінної системи має передбачати такі кроки: 

1. Ідентифікація об’єктів нерухомості, що підлягають оподаткуванню, 

формування та підтримка податкового реєстру. 

2. Створення інформаційної бази оцінки – збір відомостей про об’єкти 

нерухомості, правовий режим їх використання, фізичні характеристики, ціни 

та умови продажу, орендну плату, витрати на будівництво, всі види 

зношування (знецінення) земельних поліпшень тощо. 

3. Оцінка вартості кожного об’єкта оподаткування, результатами якої є 

інформація про ринкову та наявного використання (для сільськогосподарських 

угідь) оподатковувану вартість, її постійне поновлення. 

4. Інформування власників нерухомості про оподатковувану вартість 

належної їм нерухомості в терміни, що дають можливість оскаржити 

результати оцінювання в апеляційних комісіях. 
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5. Надання результатів оцінювання повноважним органам місцевого 

самоврядування та апеляційним комісіям (за потреби). 

6. Підготовка та офіційне затвердження податкової відомості, яка має 

включати перелік усіх об’єктів нерухомості в межах адміністративно-

територіальної одиниці. 

7. Уточнення законодавчо визначеного рівня (ставок) оподаткування в 

межах адміністративно-територіальної одиниці. 

8. Розробка пропозицій стосовно законодавчого та нормативно-

правового врегулювання податкових платежів за нерухомість [35,36, с. 45-46]. 

Для виконання окреслених завдань необхідно створити державну оцінну 

комісію, яка тісно співпрацюватиме з регіональними і місцевими органами 

реєстрації та кадастру. Орган з питань формування податкового реєстру 

об’єктів нерухомого майна має аналізувати свої повноваження централізовано 

як підвідомча уряду виконавча структура. Це упередить будь-які спроби 

місцевих органів влади і місцевого самоврядування використати фіскальні 

перерозподільчі механізми на свою користь, оскільки міжтериторіальний 

розподіл податкового навантаження безпосередньо впливає на обсяги 

міжбюджетних трансфертів, що надаються з Державного бюджету України 

місцевим бюджетам. 

Водночас дотримання принципу соціальної справедливості фіску як 

системного явища вимагає врахування майнового статусу суб’єктів 

оподаткування, тобто диференційованого підходу при нарахуванні сум 

податкових зобов’язань шляхом встановлення неоподатковуваного мінімуму. 

Як наслідок громадяни з незначними майновими статками звільняються від 

оподаткування, натомість весь тягар податку перекладається на заможних 

членів суспільства, які володіють великими об’єктами іпотеки. Однак 

недостатня економічна обґрунтованість неоподатковуваної площі житлових 

будинків може призвести до неекономічності цього податку. 

Неоподатковувана база повинна бути результатом спільних напрацювань 

Комісії з питань оцінки нерухомості, Міністерства фінансів, Державної 
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податкової служби [36, 108-111]. 

Законодавче закріплення об’єкта податку на нерухоме майно висуває на 

перший план питання визначення кола його платників. Не викликає сумніву, 

що з цього кола слід вилучити тих, обсяги власності яких не перевищують 

гранично допустимого значення (неоподатковуваного мінімуму). Проблемним 

залишається інше питання власності на  нерухомість. Для вичерпної відповіді 

на поставлене питання слід проаналізувати основні характеристики 

нерухомого майна як об’єктів оподаткування. По-перше, користувач, діючи на 

умовах оренди, отримує певні вигоди, пов’язані насамперед зі здійсненням 

виробничих, комерційних операцій, невиробничим споживанням майна. 

Однак ці вигоди є наслідком здійснення особистих підприємницьких ініціатив 

орендаря або ж задоволення його споживацьких потреб, за які він вже 

здійснив фінансову компенсацію, сплативши орендну плату. Отже, в цій 

ситуації немає підстав для залучення до оподаткування майнових цінностей, 

що є лише засобом створення потенційно можливих джерел податкових 

вилучень у вигляді отриманих користувачем вигод. 

По-друге, власник має значно більше можливостей одержання 

економічної вигоди від своєї власності, а саме: 

1) прямим джерелом його доходів є його орендна плата за надані в 

тимчасове користування іншим юридичним чи фізичним особам об’єкти 

нерухомості; 

2) вартісна оцінка об’єктів нерухомості тенденційно зазнає впливу 

ринкового цільового механізму. З подорожчанням об’єктів іпотеки їх 

власники без будь-яких додаткових комерційно-господарських зусиль 

отримують непрямий рентний дохід, що, своєю чергою, може 

оподатковуватися іншим майновим податком – податком на приріст капіталу. 

Із викладеного випливає, що саме на власників нерухомого майна треба 

покласти відповідні податкові зобов’язання, оскільки вони володіють 

необхідними для цього джерелами фіску. Такий підхід є виправданим також з 

позиції ефективності адміністрування податкових платежів. Не виключено, що 



 
 

294

в майбутньому, з розвитком якісно нових ринкових форм податкового 

одержавлення доходів від майна і майнових прав, стане можливим розширити 

коло платників за рахунок користувачів нерухомістю за наявності всіх 

необхідних обов’язкових передумов для залучення до оподаткування. 

Процес адміністрування податку на нерухомість суттєво ускладнюється 

невідповідністю об’єкта і джерела його сплати, що вимагає коригування 

отриманих доходів (вони, за суттю, і є фактичним джерелом сплати податку) 

на так звані “неподаткові” складові податкової бази. Запропонований захід 

покликаний упередити подвійне оподаткування, яке одразу і не зауважиш 

через відсутність у структурно-логічній схемі справляння податку, його 

реальних фіскально-формуючих компонентів. Інакше кажучи, податок на 

нерухоме майно громадян має зменшувати належну до сплати в бюджет суму 

індивідуального подоходного податку при декларуванні останнього. Така 

форма подоходного заліку широко застосовується в багатьох зарубіжних 

країнах – Данії, Іспанії, Нідерландах, Швейцарії та ін [8, 14, 44, 59, 61]. 

Водночас цілком прийнятним методом запобігання подвійному 

податковому навантаженню слугує механізм податкових знижок, які 

передбачають зменшення оподатковуваного доходу на суму нарахованих 

майнових податків. Така схема податкових вирахувань застосовується у США. 

Зокрема, “до податків, що вираховуються, належать податки на нерухоме 

майно, на транспортні засоби, деякі податки на споживання. Одним із видів 

податкового вирахування в США є “home office deduction”. Це податкове 

вирахування застосовується при використанні житла у службових цілях і 

передбачає вирахування витрат домашнього офісу з оподатковуваного доходу, 

якщо підприємець або співробітник організації використовує своє житло в 

ділових цілях (під офіс, магазин тощо) як на постійній основі, так і періодично” 

[16, с. 51]. 

Для України перший варіант прийнятніший з двох причин: по-перше, це 

не ускладнюватиме процедури подоходного оподаткування, оскільки 

здійснюватиметься як одномоментний  процес при перерахунку 
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задекларованих доходів; по-друге, схема податкового заліку є простою і 

прозорою, не вимагає додаткових організаційних заходів у сфері податкового 

менеджменту. 

Фіскальна спрямованість і, як наслідок, дуже вузьке коло пільг 

висувають на перший план проблему рівня ставок податку на нерухоме майно 

громадян та їх диференціації за платниками. Для країн близького зарубіжжя, 

тобто колишніх республік СРСР, характерний поміркований підхід до 

вирішення цього питання. Наприклад, у Молдові мінімальний рівень ставок 

становить 0,02%, а максимальний – 0,5%. Грузія та Казахстан при 

оподаткуванні нерухомого майна фізичних осіб застосовують прогресивну 

шкалу ставок (Грузія – від 0,05 до 0,8%, Казахстан – від 0,05 до 0,5%) [77].  

Спрогнозувати фіскально обгрунтований рівень ставок податку на 

нерухомість сьогодні складно через брак необхідних для розрахунків 

економічних показників. З удосконаленням процедур оцінювання власності, 

формуванням відповідних критеріїв диференціації уречевленого доходу в 

контексті визначення соціального статусу платників податку змінюватимуться 

і підходи до визначення податкових ставок. Водночас динамічний характер 

податкової частки одержавлення вартості особистої власності за будь-яких 

умов має враховувати два визначальних чинники: 

1) рівень податкових надходжень не повинен бути меншим від витрат, 

пов’язаних з адмініструванням податку (насамперед доцільно запровадити 

податкову ставку, яка б, принаймні, забезпечувала тотожність кількісних 

вимірників цих показників); 

2) джерелом сплати і податку на нерухоме майно, і податку на доходи 

фізичних осіб, як уже зазначалося, є один і той самий об’єкт – задекларований 

платником дохід. Звідси випливає цілком логічний висновок про необхідність 

узгодження ставок цих двох податків.  

Отже, удосконалення схеми податку на нерухоме майно громадян з 

урахуванням елементів його справляння (рис. 4.11) має ґрунтуватися на таких 

засадах економічної доцільності оподаткування нерухомості: 
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1) застосування форми податку на нерухоме майно з роздільними 

ставками (податковими ставками, диференційованими за класами нерухомого 

майна, та уніфікованими всередині кожного класу); 

2) урахування принципу платоспроможності шляхом встановлення 

високого неоподатковуваного мінімуму податкової бази (вертикальна 

рівність) і застосування пільг для окремих категорій нерухомого майна, а не 

категорій платників (горизонтальна рівність); 

3) урахування принципу вигоди шляхом спрямування надходжень від 

податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів на оплату місцевих 

суспільних благ; 

4) запровадження залікової системи при оподаткуванні нерухомого 

майна, що дасть змогу, з одного боку, уникнути його подвійного 

оподаткування (самого майна та доходів від його використання у складі 

системи прибуткового оподаткування), а з іншого, – стимулювати своєчасну 

сплату податку до місцевих бюджетів [250]. 
 

 
Рис. 4.11 Порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно 

Джерело: складено автором. 

 

Важливим інструментом фіскального втручання в структуру активів 

підприємств з притаманним їм джерелами формування є податок на 

рівнонапруженість розподілу фіскального тягаря, оскільки зміщується із 
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новоствореної вартості (фонд оплати праці та прибуток) на витрати минулої 

праці. Завдяки цьому майнове оподаткування формує систему механізмів 

регулювання, які стримують нераціональне зростання обсягу основних 

виробничих фондів, особливо їх пасивної, замороженої частини. У такий 

спосіб нормалізується колообіг фінансових ресурсів підприємства, оскільки 

отримані від реалізації непродуктивних активів кошти використовуються як 

капітал, тобто з кожним наступним циклом їх вартість зростає, а приріст 

спрямовується на поповнення власних фінансових ресурсів [26, с. 118]. 

У найбільш загальному вигляді структурно-логічна схема 

перспективного податку на майно підприємств наведена на рис. 4.12. 

 

 
Рис. 4.12 Порядок нарахування податку на майно підприємств 

Джерело: складено автором. 

 

Оподаткування майна підприємств за наведеною схемою має як 

переваги, так і недоліки. Серед переваг слід виокремити суто економічні 

чинники господарської діяльності, зокрема підвищення ефективності 

використання основних засобів. На сьогодні значна частка основних засобів є 

морально і фізично застарілою (про це свідчить надто низька рентабельність 

основних фондів, розрахована за показником прибутку від звичайної 

діяльності до оподаткування), а, отже, з метою підвищення 

конкурентоспроможності вітчизнах товарів, потребує негайного оновлення. 

Саме додаткове податкове навантаження на непродуктивну частину 

Суб’єкти підприємництва, 
які мають статус юридич-

ної особи та провадять 
комерційну діяльність 

Нерухоме майно (основні 
засоби) за його балансо-

вою вартістю на дату 
нарахування податку 

Диференційовані  
залежно від фінансового 

стану платника 

Податкове зобов’язання 

Платники Об’єкт оподаткування Ставки податку 

* 
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необоротних активів і має призвести до їх заміни [39, 55, 62, 65, 66]. 

Як негативний чинник можна виокремити додаткове навантаження на 

прибуток як джерело сплати податку. Позбутися його впливу можна за 

допомогою таких заходів податкової політики: по-перше, вивести з-під 

оподаткування оборотні активи, оскільки приріст їх вартості (перехідні 

залишки) безпосередньо впливає на оподатковуваний податком на прибуток 

фінансовий результат; по-друге, передбачити можливість заліку належної до 

сплати суми податку на майно у зменшення бази для нарахування податку на 

прибуток; по-третє, встановити граничні ставки податку в межах фактично 

отриманого прибутку з урахуванням сум нарахованого податку на прибуток 

(табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Приклад застосування деномінованих граничних ставок податку на 

майно юридичних осіб 

Показник Одиниця 
вимірювання 

Рік, станом на 01.01 
2008 2010 2012 2014 2016 

1. Прибуток від 
звичайної діяльності 
до оподаткування 

млн. грн.  137628,8 191427,2 132192,0 161436,4 234455,3 

2. Податкове зобов’язан-
ня податку на 
прибуток 

млн. грн.  34407,2 47856,8 33048,0 40359,1 55097 

3. Чиста сума прибутку 
як джерела сплати 
податку на майно 

млн. грн.  103221,6 143570,4 99144,0 121077,3 179358,3 

4. База для нарахування 
податку на майно (вар-
тість основних засобів) 

млн. грн.  1569000 2047000 3150000 3904000 6649000 

5. Гранична податкова 
ставка % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6. Сума податку на 
майно млн. грн.  7845 10235 15750 19520 33245 

7. Чистий прибуток за 
вирахування податку 
на майно 

млн. грн.  95376,6 133335,4 83394,0 101557,3 146113,3 

Джерело: розраховано автором за [106]. 
 

Наведені показники податкового регулювання, хоч і мають наближене 

числове значення і не враховують неоподатковуваних оборотів, засвідчують 
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прийнятність суми фіску на рівні 0,5%. Ця усереднена ставка має коливатися з 

урахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності платника, його 

галузевої належності, швидкості кругообороту капіталу тощо [242,244]. 

Отже, поетапне запровадження податку на майно підприємств 
сприятиме вирішенню низки проблем: 

1) майнове оподаткування стане поштовхом до банкрутства тих 
підприємств, які мають надлишкові необоротні активи, що використовуються 
неефективно, тобто започаткується процес відмирання економічно 
недієздатних ринкових господарських формувань; 

2) на ринок нерухомості надійдуть так звані надлишкові основні 
засоби. Як наслідок до мінімуму буде зведено іпотечну спекуляцію, а також 
матиме місце певна реструктуризація капіталів – відбудеться їх переміщення 
зі сфери посередництва та обігу у сферу виробництва; 

3) відбудеться стабілізація цін на об’єкти основних фондів, оскільки 
процес їх придбання матиме не разовий (з метою вигоди) характер, а 
здійснюватиметься в контексті реалізації бізнесової стратегії підприємства – 
платника податку; 

4) майно почне переходити до ефективних власників, що істотно 
призупинить номенклатурну приватизацію; 

5) зростуть фіскальні надходження до бюджету, що дасть можливість 
фінансувати додаткові видатки [250, 251, 253]. 

Майновий статус фізичних та юридичних осіб є ознакою їх 

платоспроможності і слугує підставою для залучення об’єктів власності до 

оподаткування. Податки на власність і капітал на сьогодні утримуються в двох 

формах: податки на сукупну вартість майна і податки на окремі види 

багатства. Провідне місце в структурі першого виду податків посідає податок 

на особисте майно громади, запровадження якого в Україні у формі податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зумовлене низкою 

чинників: 

 необхідністю зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів шляхом 

оподаткування майнових статків забезпечених категорій громадян; 
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 встановленням якості об’єкта житлової нерухомості (за вирахуванням 

неоподатковуваного мінімуму), які здатні приносити певні прямі чи 

опосередковані фінансові вигоди шляхом їх експлуатації або продажу. 

Оподаткування нерухомого майна повинно супроводжуватися системою 

адміністративних заходів щодо загальнонаціонального перетину та взяття на 

облік в Реєстрі речових прав на нерухоме майно всіх будівель і споруд, 

запровадженням єдиної методики грошової оцінки нерухомості, створенням 

дійового та адекватного ринковим перетворенням механізму індексації 

нерухомості; 

 віднесенням до складу платників податку лише тих категорій 

населення, які є безпосередніми власниками нерухомого майна і отримують 

надходження від орендної плати та опосередкований рентний дохід від 

підвищення цін на нерухомість; 

 застосуванням процедур податкового заліку шляхом зменшення 

обчисленого до сплати особистого подоходного податку на податкове 

зобов’язання з податку на нерухомість з метою запобігання подвійному 

оподаткуванню; 

 запровадженням фіскально достатніх податкових ставок з 

урахуванням відповідності обсягу податкових зобов’язань витратам на 

адміністрування податку, чіткого їх узгодження зі ставками податку на 

доходи, а також диферентації фіску за класами нерухомого майна. 

Податок на майно юридичних осіб покликаний слугувати інструментом 

регулювання ефективного використання основних засобів на засадах 

рівнонапруженості оподаткування з урахування комерційної, галузевої 

специфіки фінансово-господарської діяльності, одночасно вирішуючи низку 

макроекономічних проблем: збільшення наповнюваності бюджетів, 

стабілізації цін на основні засоби, стимулювання переміщення капіталів зі 

сфери бігу у сферу виробництва, посилення конкурентної боротьби, що 

сприятиме формуванню класу ефективних власників. 
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4.4. Прямі податки в механізмі стабілізації економічного розвитку 

 

З початку 2016 р. економіка України має ознаки стабілізації, що 

потребує забезпечення досягнення її стійкого зростання прискореними 

темпами у стратегічній перспективі. Проте реалізовувати це завдання складно 

в умовах обмежених бюджетних можливостей. З одного боку, варіант 

швидкого інфляційно-девальваційного нарощення доходів бюджету, що мав 

місце у 2015 р., надалі є політично неприйнятним. Слід досягати 

неінфляційного розширення бази оподаткування без посилення податкового 

навантаження на сумлінних плавників податків. З іншого боку, необхідність 

фіскальної консолідації обумовлена значним борговим навантаженням на 

бюджет. Таким чином, необхідно зосередити увагу на податкових механізмах 

відновлення соціально-економічного розвитку держави [36]. 

Перспективне бачення напрямів реформування податкової системи в 

Україні викладено в Угоді про асоціацію з ЄС та Стратегії сталого розвитку 

“Україна-2020” Президента України. Рекомендаційні заходи наведені в 

документах урядової співпраці з МВФ. Прогрес виконання завдань податкової 

реформи наразі визначено на рівні 83 %, але за результатами щомісячного 

опитування дослідницькою компанією “TNS” на замовлення Проектного офісу 

Національної ради реформ 72 % громадяни вважають що, змін немає, що 

свідчить про те, що за підсумками 2015 р. громадяни не відчули їх 

позитивного ефекту [36, 90]. 

Удосконалення податкового регулювання потребує аналізу поточної 

ситуації та наукового обґрунтування трансформаційного механізму реалізації.  

Можна стверджувати, що збільшення прямих податків на практиці в 

абсолютних одиницях не дала очікуваного ефекту податкового наповнення 

Зведеного бюджету України – відбувається спад податкового навантаження 

прямих податків у цілому, а також таких складових як прибуток з прибутку 

підприємств та податок на доходи фізичних осіб. 

Лише такий показник прямих податків як єдиний податок з суб’єктів 
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малого підприємництва мав за 2005-2015 рр. протилежну тенденцію – від 

спаду до зростання. 

 
 

 
Рис. 4.13 Лінійне рівняння тренду прямих податків в Україні  

за даними 2006-2016 рр. 

 

Динаміка податкового навантаження прямих податків за 2005-2015 рр. 

мала переважно параболічний тип основної тенденції. Найбільш виражені 

тенденції відображено на рис. 5.8 – прямі податки загалом та податок на 

прибуток підприємств та податок на доходи фізичних осіб мали тенденцію до 

зростання до певного періоду часу, а потім для них стала характерною 

тенденція до спадання. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва 

мав протилежну тенденцію розвитку – знижувався з 2005 р. до 2008-2009 р., а 

з 2010 р. почала спостерігатися тенденція різкого зростання єдиного податку 

(Додаток К). 

Проаналізуємо наявність лінійної тенденції надходження прямих податків 

за період з 2005 р. по 2016 р.  Усі побудовані лінійні моделі тренду прямих 

податків виявилися статистично вірогідними з ймовірністю р=0,99 і вказують 

на тенденцію до зростання (табл. 4.10). Коефіцієнти лінійних трендів 

показують, що щорічно прямі податки збільшувалися у середньому: прямі 

податки загалом – на 7,39 млрд грн, податок на прибуток підприємств – на 
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2,17 млрд грн, податок на доходи фізичних осіб – на 4,37 млрд грн, єдиний 

податок для суб’єктів малого підприємництва – на 0,85 млрд грн, єдиний 

податок з юридичних осіб – на 0,16 млрд грн, єдиний податок з фізичних осіб 

– на 0,60 млрд грн. 

Таблиця 4.10 
Лінійні рівняння тренду прямих податків в Україні 

 за даними 2006-2016 рр. 
 

Показник 
Рівняння тренду 

і значення t-критерію 
Стьюдента 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

F-критерій 
Фішера 

DW-критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

Прямі податки, млрд грн  
ỹ = 16,99 + 21,15 t  – 1,15 t2 0,901 36,6* 1,86* 
       1,57     5,09*      3,40*         

Податок на прибуток 
підприємств, млрд грн 

ỹ = 10,59 + 10,08 t  – 0,66 t2 0,673 8,2** 1,90* 
      1,31       3,26*     2,62**        

Податок на доходи 
фізичних осіб, млрд грн 

ỹ = 3,57 + 12,13 t  – 0,65 t2  0,964 107,4* 1,83* 
     0,96     8,53*     5,60*         

Єдиний податок для 
суб’єктів малого 
підприємництва, млрд грн 

ỹ = 2,83 – 1,06 t  + 0,16 t2  0,963 105,1* 1,90* 

       3,71* 3,64*     6,72*         
Єдиний податок з 
юридичних осіб, млрд грн 

ỹ = 0,90 – 0,18 t  + 0,03 t2  0,961 98,5* 1,35** 
     6,32*  3,21**    6,23*         

Єдиний податок з 
фізичних осіб, млрд грн 

ỹ = 1,38 – 0,55 t  + 0,10 t2  0,952 79,5* 1,74* 
    2,28** 2,40**   5,14*         

 
Примітка:  * – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,99 (рівень значущості α=0,01); 

** – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,95 (рівень значущості α=0,05) 
 
 

 

 
 

Рис. 4.14 Параболічні моделі тренду прямих податків в Україні  

за даними 2006-2016 рр. 
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Економетричний аналіз параболічних рівнянь тренду прямих податків в 

Україні за 2005-2015 рр., за статистичними критеріями Фішера, Стьюдента і 

Дарбіна-Уотсона (табл. 4.11) підтверджує з високою статистичною 

достовірністю моделей та їх параметрів – усі моделі є адекватними до 

емпіричних даних з ймовірністю р=0,99, параметри рівнянь – статистично 

достовірними, а також є відсутня автокореляція залишків, що є дуже 

важливим аспектом для статистично достовірного застосування на практиці 

отриманих рівнянь з метою прогнозування податкового навантаження на 

майбутні періоди. 

Таблиця 4.11 

Параболічні рівняння тренду прямих податків в Україні 

 за даними 2006-2016 рр. 
 

Показник 
Рівняння тренду 

і значення t-критерію 
Стьюдента 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

F-критерій 
Фішера 

DW-критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

Прямі податки, млрд грн  ỹ= 39,01 + 16,37 t – 0,82 t2 0,829 19,3 2,06 
3,06   3,35*     -2,08       

Податок на прибуток 
підприємств, млрд грн 

ỹ= 20,92 + 7,21 t – 0,45 t2 0,486 3,8 1,98 
2,25**   2,03     -1,55       

Податок на доходи 
фізичних осіб, млрд грн 

ỹ= 14,37 + 10,81 t – 0,62 t2 0,942 64,5 2,17 
3,78*   7,42*     -5,27*       

Єдиний податок для 
суб’єктів малого 
підприємництва, млрд грн 

ỹ= 3,72 -1,65 t   + 0,25 t2 0,964 108,4 1,65 

3,18**   -3,69*     6,82*       
Єдиний податок з 
юридичних осіб, млрд грн 

ỹ= 0,99 – 0,24 t + 0,04 t2 0,971 132,8 2,28 
5,50*   -3,49*     7,00*       

Єдиний податок з фізичних 
осіб, млрд грн 

ỹ= 1,65 – 0,73 t + 0,13 t2 0,967 116,2 2,09 
2,33**   -2,71**     6,04*       

 
Примітка:  * – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,99 (рівень значущості α=0,01); 

** – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,95 (рівень значущості α=0,05) 
 

Дуже висока статистична достовірність параболічних рівнянь основної 

тенденції розвитку прямих податків (розрахункові значення критерію Фішера 

є значно більшими за табличні критичні значення) є перевагою перед 

лінійними рівняннями при розрахунку прогнозу прямих податків на наступні 

роки.  

Спостерігалось зниження навантаження на фонд оплати праці як ознака 
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детінізації економіки. Так з анексією Криму та окупацією Донбасу 

надходження внеску не скоротилися і становили в 2015 р. 185,7 млрд грн, що 

на 4,6 млрд грн або на 2,5 % більше показника 2014 р. (181,1 млрд грн). 
 

Результати кореляційно-регресійного аналізу впливу прямих податків 

на макропоказники (залежності одного з найосновніших макропоказників – 

валового внутрішнього продукту – від розміру прямих податків) відображено 

у табл. 4.12. 

Таблиця 4.12 

Рівняння парної лінійної регресії  

залежності ВВП від податкового навантаження в Україні 
Фактор 
Чинник 

Рівняння 
і розрахункові 

значення 
t-критерію 

Стьюдента для 
коефіцієнтів 

регресії 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

F-
критерій 
Фішера 

DW-
критерій 
Дарбіна-
Уотсона 

Прямі податки, млрд 
грн 

ỹлн = -173,6 +  14,3x 

          0,63       4,90* 0,853 0,727 24,00* 0,69 

Податок на прибуток 
підприємств, млрд грн 

ỹлн =  86,8 +  25,5x 

        0,19       2,39** 0,624 0,389 5,73** 0,45 

Податок на доходи 
фізичних осіб, млрд 
грн  

ỹлн = -71,4 +  25,7x 

         0,30       5,35* 0,872 0,761 28,64* 0,81 

Єдиний податок для 
суб’єктів малого 
підприємництва, млрд 
грн 

ỹлн =  638,4 +128,8x 

          5,88*     5,80* 0,888 0,789 33,67* 0,51 

Єдиний податок з 
юридичних осіб, млрд 
грн 

ỹлн =   340,7+703,4x 

           2,14     5,52* 0,879 0,772 30,45* 0,55 

Єдиний податок з 
фізичних осіб, млрд 
грн 

ỹлн =   662,3+186,7x 

         6,35*     5,87* 0,890 0,793 34,44* 0,72 

 
Примітка:  * – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,99 (рівень значущості α=0,01); 

** – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,95 (рівень значущості α=0,05) 
 

За окремими складовими прямих податків спостерігається сильний 

вплив таких чинників як податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок для 
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суб’єктів малого підприємництва, єдиний податок з юридичних осіб, єдиний 

податок з фізичних осіб (R>0,87). Немає суттєвої залежності ВВП від податку 

на прибуток підприємств (R=0,62).  

Згідно з критерієм Фішера лінійні рівняння регресії залежності ВВП від 

розміру прямих податків є адекватними до поведінки емпіричних даних з 

ймовірністю р=0,99. Коефіцієнти регресії показують, що за збільшення на 1 

млрд грн розміру прямих податків загалом обсяг ВВП буде збільшуватися на 

14,3 млрд. грн. З а збільшення податку на доходи фізичних осіб ВВП буде 

збільшуватися на 25,7 млрд грн. Якщо єдиний податок для суб’єктів малого 

підприємництва буде збільшуватися на 1 млрд грн., то ВВП зростатиме на 

128,8 млрд грн. Збільшення єдиного податок з юридичних осіб на 1 млрд грн. 

приведе до збільшення ВВП на 703,4 млрд грн., якщо розмір єдиного податку 

з фізичних осіб збільшуватиметься на 1 млрд грн., то ВВП може 

збільшуватися на 186,7 млрд грн. 

Вплив цих чинників підтверджує і статистична оцінка коефіцієнтів 

регресії за критерієм Стьюдента – коефіцієнти рівнянь є статистично 

достовірними з ймовірністю р=0,99.параметрів рівняння, і відсутність 

автокореляції залишків – з ймовірністю р=0,99 і вище (Додаток М). 

З 2016 року при зниженні ставки сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування вдвічі (з усередненого 

41 % до 22 %) та скасуванні 3,6 % утримання з працівника, надходження 

формально скоротилися лише на чверть. Станом на 01.06.2016 р. сума 

надходжень коштів від сплати єдиного внеску становить 50,6 млрд грн, що на 

19,4 млрд грн або на 27,7 % менше відповідного показника 2015 р. (70 млрд 

грн). Логічним стало збільшення з 2015 р. штрафів у трудовому законодавстві 

за кожного неоформленого працівника до 30 МЗП [22,119,120]. Відбувалось 

активне впровадження найкращого європейського досвіду у податковій сфері, 

зокрема під егідою Угоди про асоціацію України та ЄС а також рекомендацій 

МВФ, особливо при модернізації роботи митниць та реформи бюджетної 

децентралізації. 
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Спад економіки, що відбувся внаслідок гібридної війни проти України 

зумовив зменшення податкових надходжень до бюджету. Торговельна блокада 

та розрив економічних відносин з РФ, анексія Криму та окупація Донбасу 

призвели до порушення цілісності господарського комплексу та фіскального 

простору України. Відбулося вимушене зростання оборонних та соціальних 

видатків, які за мирних умов могли бути витрачені на соціальну підтримку 

громадян. Крім того, на окупованій території фізично залишилося багато 

великих бюджетоутворюючих платників податків.  

Податкова система в Україні складна в адмініструванні [22, 119]. Серед 

типових проблем податкового адміністрування визначаються: недостатня 

прозорість системи електронного адміністрування ПДВ та затримка з 

поверненням бюджетного відшкодування до її запровадження, одностороннє 

розірвання фіскальною службою договорів про визнання електронних 

документів. 

Оптимізація сплати податків з боку бізнесу  стало поширеною 

практикою в Україні. На рівні середнього бізнесу податкова оптимізація 

відбувається через спрощену систему оподаткування. Нерідко у магазинах, 

ресторанах, книжкових видавництвах та ін. на підміну трудових відносин 

співробітники оформлюються як фізичні особи-підприємці на спрощеній 

системі оподаткування. Зниження граничного обсягу річного доходу ІІІ групи 

з 20 до 5 млн грн зумовило подальше дроблення “спрощенців”, що гальмує 

розвиток середнього бізнесу як основи середнього класу в суспільстві [36, 90]. 

На рівні великого бізнесу податкова оптимізація відбувається з 

маніпулюванням трансфертними цінами між пов’язаними особами, що 

зареєстровані в офшорних низькоподаткових юрисдикціях. Операції 

полягають у штучному заниженні вартості експорту та/або завищенні вартості 

імпорту, штучних виплат роялті або надання консультаційних послуг [272, 

275]. 

Перспективні напрями удосконалення податкової політики механізму 

прямого оподаткування можуть бути окреслені наст ним чином: 



 
 

308

Податкове регулювання (зміна елементів одного або декількох податків 
у взаємоузгодженому механізмі) з метою здійснення дискреційного впливу 
держави на динаміку соціально-економічних процесів доцільно реалізувати за 

допомогою наступних заходів:забезпечення ефективності податкового 
стимулювання економіки, оскільки традиційні інструменти не були 
успішними через адміністративні бар’єри. Так, упродовж економічної історії 

України зниження ставок податків (ПДФО у 2004-2006 рр. з 15 до 13 %; 
податку на прибуток підприємств з 25 % у 2010 р. до 18 % дотепер), надання 
податкових пільг різним галузям/регіонам, відмова від прогресивної системи 

ПДФО в 2004 та 2015 рр., не позначилося детінізацією економіки та/або 
мультиплікативним розширенням інвестиційно-інноваційного процесу; 
застосування стимулюючої функції оподаткування прибутку підприємств для 
відновлення інвестиційно-інноваційного процесу. Одним з напрямів може 

стати перехід на модифіковану естонську модель оподаткування 
розподіленого прибутку/податку на виведений капітал, яка покликана 
одночасно вирішити ряд поточних викликів. 

 До таких заходів можна віднести: залучення зовнішніх інвестицій – 
звільнення від оподаткування реінвестованого прибутку доцільно апробувати 
для невеликих платників, що за попередній звітний (податковий) рік сплатили 

податку на прибуток обсягом менше 1 млн грн; забезпечити економічну 
привабливість переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну – 
серед інших (дивіденди, контрольовані операції трансфертного ціноутворення, 

позики, роялті, виплати неприбутковим організаціям та ін.) до умовно 
розподіленого прибутку прирівняти платежі на спрощенців, щоб уникнути 
перетоку капіталу; спростити адміністрування, облікову політику та 
документообіг; при запровадженні нової моделі оподаткування прибутку 

підприємств необхідно врахувати наявні суми переплат за цим податком та не 
погіршити стан збиткових підприємств – питання відкриті [про основні 
засоби];розвиток механізмів оподаткування доходів фізичних осіб з 
розширенням сфери податкової соціальної пільги після медичної реформи, 
податкове стимулювання запровадження недержавної накопичувальної 
пенсійної системи у середньостроковій перспективі; налагодження процесу 
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моніторингу ефективності податкових пільг (втрат) бюджету за 
європейськими зразками [ 75, 77]. 

При запровадженні нової моделі оподаткування прибутку підприємств 

доцільно проведення аналітичних розрахунків фінансово-економічних 

показників щодо моделювання поведінкових ситуацій підприємств (після 

перспективного запровадження податку на ведений капітал) із залученням 

провідних фахових аудиторів та бухгалтерів, представників їх асоціацій, 

міжнародних податкових консультантів та науковців для виявлення “слабких 

місць” моделі. 

Необхідність поступового зниження податкового навантаження через 

запровадження податкових пільг для інвестиційно- інноваційних підприємств 

передбачає: 

– впровадження податкових пільг для інвестиційно-інноваційної 

діяльності з терміном дії 3-4 роки, узгоджених з реформуванням 

амортизаційної політики в напрямі її лібералізації, із створенням системи 

моніторингу і контролю податковими органами та органами місцевого 

самоврядування цільового використання таких пільг; 

– запровадження зниженої ставки оподаткування прибутку підприємств, 

що не підлягає розподілу серед засновників у формі виплати дивідендів, а 

спрямовується на модернізацію, реконструкцію, будівництво, придбання 

основних фондів, розробку та впровадження у виробництво нової продукції, 

проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт; 

– зменшення податкового навантаження через зниження ставки податку 

не забезпечить бажаного для економіки інноваційно-інвестиційного прориву. 

Тому підприємства, які використовують прибуток не на потреби розширеного 

відтворення, повинні оподатковуватися за більшою ставкою податку, ніж 

інвестиційно активні суб’єкти господарювання. 
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Висновки до розділу 4  

 

Як історично найдавніша форма фіску прямі податки еволюціонували 

від найпростіших фінансових інструментів особистого, майнового, 

подоходного оподаткування до сучасних розвинених доходно-прибуткових 

форм організації фіскальних вилучень і ринкових механізмів оподаткування 

власності, ресурсів, капіталу. Провідне місце корпоративного прибуткового 

податку у податковій структурі конкурентної економіки зумовлене простотою, 

прозорістю його обчислення, пропорційним оподаткуванням рівновеликих 

доходів, що породжує ефект відносної справедливості порівняно з іншими 

каналами фіскальних вилучень, насамперед непрямих податків, які суттєво 

скорочують обсяги споживання. Крім того, податок на прибуток в умовах 

економіки добробуту використовується як ефективний важіль фінансового 

механізму завдяки гнучкості бази оподаткування, широким можливостям 

застосування пільг у формі податкових знижок, диференційованій шкалі 

ставок. 

Аналіз динаміки справляння податку на прибуток підприємств засвідчив 

його фіскальну нестабільність і недостатнє використання як інструмента 

податкової політики. Враховуючи це, необхідно виробити комплексний підхід 

до вирішення трьох блоків проблем: у законодавчому форматі упередити 

практику виникнення податкових різниць при формуванні податкової бази; 

оптимізації поелементної структури складових для розрахунку фінансового 

результату; фіксації дати виникнення податкового зобов’язання за фактом 

передання права власності на товари (роботи, послуги);оптимізувати 

загальний рівень податкового навантаження на фінансові результати суб’єктів 

господарювання шляхом поетапного переходу до прогресивного 

оподаткування на засадах нейтральності, рівнонапруженості, справедливості; 

активізації стимулюючої функції прибуткового оподаткування шляхом 

лібералізації амортизаційної політики. 

Фінансовий симбіоз двох каналів прибуткових фіскальних вилучень – 
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податку з доходів громадян і корпоративного податку на прибуток – з чітким 

окресленням об’єктів оподаткування і притаманної їм системи пільг і знижок є 

основою при проведенні податкових реформ. Актуальною є потреба пошуку 

оптимального інструментарію податкової політики, зокрема щодо 

оподаткування капіталу, який би відповідав рівню розвитку економічної 

системи, етапу нагромадження капіталу та його розподілу між економічними 

агентами. 

Прибуткове оподаткування є гнучкою формою фіскального одержання 

новоствореної вартості, яка передбачає широку систему важелів і механізмів 

втручання в розподільчі та перерозподільчі фінансові процеси. Здебільшого 

фінансові інструменти покликані виконувати стимулювальну податкову 

функцію з метою нарощування обсягів фінансово-господарської діяльності 

загалом і податкової бази зокрема. Доведено, що прогресивне оподаткування 

прибутку юридичних осіб в Україні необхідно розглядати як складову 

антикризової фінансової політики.  

Враховуючи оцінку еластичності фіскального навантаження з податку 

на прибуток підприємств, можемо стверджувати, що податок має значний 

фіскальний характер. Це свідчить про досить високу залежність доходів 

державного бюджету від сплати податку на прибуток. Отже, для компенсації 

втрат бюджету від зменшення ставки податку доцільно або розширити базу 

оподаткування, або скоротити перелік пільг з податку. 

Здійснено короткий аналітичний огляд основних підходів до 

формування податкової бази податку з доходів фізичних осіб. Встановлено 

актуальність вирішення двох теоретико-методологічних проблем податкового 

регулювання в Україні: вибір із зазначених моделей – медулярної чи 

глобальної, визначення поелементної структури об’єкта оподаткування з 

урахуванням системи податкових вилучень, кредитів, знижок. 

 Доведено, що за наявності постійних доходів, що мають різні джерела, а 

також за умови отримання відповідних податкових пільг безальтернативним 

стає декларування річних доходів. На підставі річної декларації проводиться 
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відповідний перерахунок податкових зобов’язань, що є істотним чинником не 

лише лібералізації фіскально-економічних процедур, а й легалізації особистих 

доходів як чинника детінізації економіки. 

Невід’ємною об’єктивною передумовою зростання бази оподаткування 

податку з доходів фізичних осіб на сьогодні і в найближчій перспективі є 

легалізація доходів, отриманих фізичними особами. Приховування фактичних 

об’єктів оподаткування крім недовіри до держави зумовлені низкою зовнішніх 

(найвищий рівень платежів до фондів пенсійного та соціального страхування) 

та внутрішніх факторів (механізми утримання податку в частині 

перерозподілу різних видів доходів). Серед останніх слід виокремити такі: 

податкова знижка, податкові соціальні пільги, рівень ставок оподаткування. 

Формування адекватної ринковим умовам економічної системи 

добробуту моделі подоходного оподаткування фізичних осіб поряд з 

оптимізацією бази для нарахування податку потребує відповідних змін у 

системі ставок. Доцільно додатково запровадити систему сімейних знижок, 

яку застосовувати щодо дітей віком до 18 років і непрацюючих членів сім’ї. 

Розмір такої пільги необхідно узалежнити від прожиткового мінімуму. 

Запропоновано інші форми пільг та знижок. Обов’язковим атрибутом 

соціально справедливої податкової прогресії є економічно обґрунтований 

неоподатковуваний мінімум, який дорівнює прожитковому мінімуму 

працездатних осіб. Прожитковий мінімум пропонується законодавчо 

закріпити як вихідний показник для нарахування податкових знижок і пільг. 

Реформування податку на доходи фізичних осіб на засадах фіскальної 

ефективності й соціальної справедливості вимагає запровадження 

диференційованої шкали ставок. Як показали дослідження, ця шкала повинна 

будуватися на принципах слабопрогресивного оподаткування, з урахуванням 

доходів фізичних осіб, прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

середнього розміру домогосподарства, рівня податкового навантаження. 

Система прогресивних ставок має доповнюватися теоретично обґрунтованим 

значенням неоподаткованого мінімуму (на наш погляд, він має відповідати 
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прожитковому мінімуму для працездатних осіб, законодавчо закріпленому на 

1 січня звітного бюджетного року) з використанням широкого контексту пільг 

і знижок, спрямованих на соціальний захист населення, а також низки 

адміністративних фіскальних заходів з метою легалізації об’єктів 

оподаткування, насамперед високих і надвисоких доходів. Оскільки 

збільшення обсягів пільгового оподаткування призведе до зменшення 

бюджетних надходжень податку на доходи фізичних осіб, то необхідно 

передбачити відповідні джерела, зокрема перспективними є обмеження сфери 

застосування фіксованого та спрощеного оподаткування підприємницьких 

доходів. 

За умов розвитку ринкових відносин оподаткування власності істотно 

розширює фіскально-економічний діапазон прямих податків, забезпечуючи 

оподаткування тих операцій, які виходять за межі сфери грошового обігу, 

слугує дієвим інструментом фінансового перерозподілу. Проблема 

формування оптимального регіонального рівня бази оподаткування з податку 

на нерухоме майно громадян виходить далеко за межі фіскальних 

правовідносин. З огляду на це актуальною є пропозиція щодо запровадження 

методів оцінки нерухомості на рівні законодавства й національних стандартів, 

дотримання принципу соціальної справедливості вимагає врахування 

майнового статусу суб’єктів оподаткування, тобто диференційованого підходу 

при нарахуванні сум податкових зобов’язань шляхом встановлення 

неоподатковуваного мінімуму. Встановлено, що  удосконалення схеми 

податку на нерухоме майно громадян з урахуванням елементів його 

справляння має ґрунтуватися на визначених засадах економічної доцільності 

оподаткування нерухомості. 

Основні положення щодо стану податкового навантаження в розрізі 

прямих податків та напрямів реформування  викладені в таких працях автора 

[198, 202, 203, 206, 212, 216, 219, 225, 237, 239, 242, 244, 252, 254]. 
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РОЗДІЛ 5 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

5.1. Напрями реалізації та перспективи розвитку моделей впливу 

податкової політики на макропараметри 

 

 

Податкова політика останніх років в Україні характеризувалась 

значними змінами, які спочатку позиціонувались як реформи, однак на 

практиці виявилося, що це лише спосіб наповнити дохідну частину 

державного бюджету. Прийняття в 2010 р. Податкового кодексу України не 

вирішило нагальних економічних проблем і не створило передумов для їх 

вирішення в майбутньому. Податкова політика як складова економічної 

політики здійснює впливає на усі її сфери, а отже, впливає на розвиток 

економіки загалом.  

Податкова політика України формувалася під впливом як об’єктивних, 

так і суб’єктивних тенденцій. Кардинальні зміни, які відбулися 2010 р., були 

покликані забезпечити реформування фіскальної політики в політику 

стимулювання економіки. На жаль, економічні та політичні труднощі 

наступних років не сприяли реформам і лише поглибили проблему 

наповнення бюджету держави з урахуванням фактора необхідності 

стимулювання економічних процесів, зокрема, розвитку малого і середнього 

бізнесу [43, 60, 72, 117]. 

Як відомо, податкове навантаження впливає насамперед на діяльність 

суб’єктів господарювання, інвестиційну політику та економічне зростання. 

Щоб оцінити цей вплив, доцільно доповнити дослідження економетричним 

аналізом. Для економетричного аналізу в пакеті Eviews використано декілька 

показників соціально-економічного розвитку України, зокрема, обсяг 
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податкових надходжень (FISC); ВВП (GDP); експорту та імпорту (IMPORT, 

EXPORT); обсяг інвестицій (INVEST); обсяг промислового виробництва 

(PROD); індекси інфляції (INF) та рівні безробіття (UNE). Ці показники було 

зібрано з офіційних статистичних баз Національного банку України, 

Міністерства фінансів України, Міжнародного валютного фонду, Світового 

банку. 

Тести ADF (табл. 5.1) та PP (табл. 5.2) засвідчують нестаціонарність 

логарифмів більшості показників для України (винятком є результат для 

показника рівня безробіття, гіпотезу про нестаціонарність можна відкинути на 

рівні 10%).  

Таблиця 5.1 

Тест ADF на стаціонарність показників України (2004-2013) 

Показник Логарифми рівнів Перші різниці 
1 2 3 1 2 3 

FISC -1,733 -1,634 -1,332 -2,136 -1,058 -5,762* 
INVEST -0,752 -0,587 -0,358 -3,870* -3,264** -2,576 
EXPORT -2,314 -1,640 -1,522 -4,139* -3,654** -2,110 

GDP -1,232 -0,754 -1,082 -8,580* -10,754* -1,472 
IMPORT -2,027 -1,322 -0,403 -8,657* -9,819* -2,726*** 

INF -0,616 -0,526 -0,627 -3,817* -2,740*** -1,880 
PROD -1,190 -1,006 -0,129 -4,300* -4,038* -2,419 
UNE -2,939*** -1,399 -1,089 -6,721* -4,399* -2,326 

Примітка: * гіпотезу можна відкинути за статистичної значущості 1%; ** 5%,  
*** 10%. 

Розраховано автором за [104-106]. 

Таблиця 5.2 

Тест PP на стаціонарність показників України (2004-2013) 

Показник Логарифми рівнів Перші різниці 
1 2 3 1 2 3 

FISC -1,642 -1,548 -1,483 -2,456 -2,370 -2,342 
INVEST -0,876 -0,834 -0,787 -5,422* -5,453* -5,514* 
EXPORT -2,103 -2,075 -1,989 -4,015* -3,937* -3,855* 

GDP -0,745 -0,525 -0,337 -5,833* -6,685* -9,464* 
IMPORT -2,330 -2,039 -2,056 -6,238 -7,360* -8,976* 

INF 0,707 0,711 0,866 -8,083* -8,047* -8,005* 
PROD -1,266 -1,326 -1,363 -6,187* -6,389* -6,547* 
UNE -2,842*** -2,684*** -2,648*** -5,381* -5,765* -6,374* 

Примітка: * гіпотезу можна відкинути за статистичної значущості 1%; ** 5%;  
*** 10%. 

Розраховано автором за [104-106]. 
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Проте перші різниці використаних показників є стаціонарними. Дещо 

слабше стаціонарність перших різниць простежується у тесті ADF для 

показників FISC_UA, INVEST_UA, INF_UA. У тесті PP показник податкових 

надходжень є нестаціонарним, навіть у перших різницях. 

Безпосередньому економетричному оцінюванню теоретичних 

припущень щодо впливу податкового навантаження на основні 

макроекономічні показники України передувало тестування залежних змінних 

на наявність причинно-наслідкових зв’язків. Можлива причинність 

досліджувалась за допомогою тесту Гренджера (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Тест Гренджера для показників України (2004-2013) 

Гіпотеза Лаги 
1 2 3 4 

INVEST не впливає на FISC (10,8335*) – – – 
FISC не впливає на INVEST (5,0537**) (2,7152***) – – 
FISC не впливає на EXPORT – (3,8436**) – (2,4237***) 
FISC не впливає на GDP – (14,5041*) (7,7479*) (7,6991*) 
FISC не впливає на IMPORT (17,7840*) – – (2,5549***) 
INF не впливає на FISC (7,1860**) – – – 
FISC не впливає на INF (5,2330**) (3,9111*) (5,0326**) (3,1189**) 
FISC не впливає на PROD (8,1691*) (3,1503***) – – 
UNE не впливає на FISC (12,3352*) (2,5715***) – – 
FISC не впливає на UNE – – – (2,6956***) 

Примітка: * гіпотезу можна відкинути за статистичної значущості 1%; ** 5%;  
*** 10%. У дужках подано значення критерію f-статистики 

Розраховано автором за [104-106]. 

 

Результати тесту Гренджера для показників України (табл. 5.3) 

засвідчують стійкість впливу податкової політики на ВВП України (гіпотезу 

можна відкинути за статистичної значущості 1%, з лагами у 2, 3, 4 квартали) 

та індексу інфляції. Вплив податкових надходжень, обсягу інвестицій та 

індексу інфляції є взаємним з лагом 1 квартал. 

Результати досліджень функціональних зв’язків податкової політики з 

основними показниками соціально-економічного розвитку України, 

послужили підставами для таких висновків: 

1. Збільшення обсягу податкових надходжень зумовлює зменшення 
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обсягу інвестицій, необхідних для стимулювання економічного зростання. 

2. Ризик фінансової дестабілізації, пов’язаний з високим податковим 

навантаженням, не лише визначає слабку динаміку приватного інвестування, а 

й спричиняє зростання інфляційних очікувань. 

3. Надмірне податкове навантаження зумовлене необхідністю сплати 

значних обсягів боргових виплат держави, що, своєю чергою, зумовлює 

недовіру інвесторів і “втечу” національного капіталу за кордон. 

4. Для іноземних інвесторів і кредиторів значне податкове навантаження 

є свідченням неефективного управління та неадекватної економічної політики, 

а тому країни з таким податковим навантаженням розглядаються як об’єкти, 

надзвичайно ризиковані для інвестування. 

5. Вплив податкової політики є негативним для довгострокового 

економічного зростання, зокрема через нестимулювання розвитку малого та 

середнього підприємництва. 

6. Тестування причинно-наслідкових зв’язків засвідчило стійкість 

впливу податкових надходжень на обсяги ВВП, імпорту, індекс інфляції, 

рівень безробіття та обсяги інвестицій в економіку України. 

Для оцінювання наслідків податкової політики за основними 

макроекономічними показниками України побудовано низку регресійних 

моделей1 (2.1-2.5) на базі статистичного пакета Eviews 6.0. Попереднє 

тестування обраних показників на стаціонарність і тестування причинно-

наслідкових зв’язків визначили основні напрями досліджень. 

Тест Джохансена засвідчує коінтеграцію показників обсягу податкових 

надходжень, промислового виробництва та експорту України (табл. 5.4). Для 

лагів від 1 до 3 існує, принаймні, одне коінтеграційне рівняння з ймовірністю 

95%. Також простежується коінтеграція таких показників, як обсяг податкових 

надходжень, обсяг інвестицій, імпорт і рівень безробіття (табл. 5.5). 

Коінтеграція простежується лише з двома лагами, що свідчить про недостатню 

                                                             
1 Використано метод найменших квадратів. Статистичний ряд регресійного дослідження містить 

квартальні дані за період з 2004 по 2013 рр. Показники було очищено від сезонності та прологарифмовано. 
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статистичну вибірку. 

Таблиця 5.4 

Тест Джохансена для показників податкових надходжень,  

промислового виробництва, експорту та ВВП України 
Кількість 
рівнянь 

Лаги Критичні значення 
1 2 3 5% 1% 

1 (66,13)** (64,12)** (104,74)** 47,21 54,46 
2 24,53 22,99 (52,85)** 29,68 35,65 
3 13,17 11,14 (18,82)* 15,41 20,04 
4 3,36 2,91 1,00 3,76 6,65 

Примітка: * гіпотезу можна відкинути за статистичної значущості 1%; ** 5%;  
*** 10%. 

Примітка: тестове припущення – лінійний тренд. 
Розраховано автором за [104-106]. 

Таблиця 5.5 

Тест Джохансена для показників податкових надходжень, обсягів  

інвестицій, імпорту, індексу інфляції, рівня безробіття в України 

Кількість 
рівнянь 

Лаги Критичні значення 
1 2 5% 1% 

1 (132,89)** (213,22)** 68,52 76,07 
2 (70,12)** (97,83)** 47,21 54,46 
3 (30,45)* (34,98)* 29,68 35,65 
4 15,10 (15,89)* 15,41 20,04 
5 (4,83)* 3,74 3,76 6,65 

Примітка: * гіпотезу можна відкинути за статистичної значущості 1%; ** 5%;  
*** 10%. 

Примітка: тестове припущення – лінійний тренд. 
Розраховано автором за [104-106]. 

 

Регресійна модель 5.1 характеризує вплив обсягу податкових 

надходжень на ВВП України. Регресійна модель є адекватною, оскільки 

статистичні показники моделі перебувають у допустимих межах (DW = 1,81, 

AR2 = 0,93). Оцінюючи цю модель, варто зауважити, що із зростанням обсягів 

податкових надходжень на 1% ВВП України зростатиме на 0,6%. Ця 

залежність має значущий прямо пропорційний характер. Такий результат 

можна пояснити тим, що із зростанням податкових надходжень відбувається 

перерозподіл коштів для підтримки певних галузей економіки, в яких згодом 

створюється ВВП: 
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Згідно з теоретичними концепціями, раціональне податкове 

навантаження збільшує продуктивність промислового виробництва за рахунок 

вивільнення коштів для інвестицій у його розширення та модернізацію. В 

Україні (рівняння 5.2) зростання податкового навантаження провокує 

зменшення промислового виробництва (коефіцієнт регресії становить 0,038, 

статистична значущість коефіцієнта – 10%). Такий результат є доволі 

очікуваним, оскільки значне податкове навантаження зменшує стимули для 

нарощення виробництва, а лише сприяє його скороченню: 

 
Регресійне дослідження наслідків збільшення обсягу податкових 

надходжень для стимулювання експорту через фінансову підтримку експорто-

орієнтованих галузей вказує на істотний негативний вплив. Так, із зростанням 

обсягів податкових надходжень в Україні (рівняння 5.3) на 1%, обсяги 

експорту зменшуються на 0,23% (коефіцієнт є статистично значущим на рівні 

1%). Одержаний результат можна пояснити лише неефективністю державної 

політики щодо підтримки стратегічно важливих галузей економіки, тобто 

навіть при зростанні фінансових ресурсів, одержаних через податкові 

надходження, не відбувається перерозподілу цих коштів для стимулювання 

експортної діяльності, а відповідно і зростання ВВП держави: 

 
Регресійна модель 5.4 описує вплив збільшення обсягів податкових 

надходжень на динаміку інвестицій. Аналізуючи отримані результати, можемо 

стверджувати, що модель є значущою (статистика Дарбіна-Уотсона (DW) 

вказує на відсутність автокореляції залишків, а скорегований показник 

детермінації є достатньо високим). Отже, із зростанням податкових 
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надходжень на 1% обсяги інвестицій скорочуються на 0,23%. Цей результат 

також є доволі очікуваним і відповідає відомим теоретичним конструкціям: 

 
Гіпотеза про прямо пропорційний вплив податкової політики на рівень 

безробіття не справдилася (рівняння 5.6). Зростання обсягів податкових 

надходжень на 1% стимулює зростання безробіття населення на 0,77%, 

статистична значущість коефіцієнта 5%. Регресійна модель є адекватною, а 

отже, її результати можна вважати достовірними: 

 
 

Таблиця 5.6 

Тест Джохансена для показників сальдо бюджету, податкових 

надходжень, торговельного балансу та поточного рахунку платіжного 

балансу України 

Кількість 
рівнянь 

Лаги Критичні значення 
1 2 3 5% 1% 

1 (97,25)** (95,46)** (158,97)** 47,21 54,46 
2 (52,62)** (32,93)* (55,16)** 29,68 35,65 
3 (2154)** (18,92)* 14,92 15,41 20,04 
4 (6,83)** (6,77)** 1,46 3,76 6,65 

Примітка: * гіпотезу можна відкинути за статистичної значущості 1%; ** 5%;  
***  10%. 

Примітка: тестове припущення – лінійний тренд. 
Розраховано автором за [104-106]. 

 

Для детальнішого аналізу впливів податкової політики на розвиток 

економіки доцільно оцінити чинники збільшення податкових надходжень. 

Безпосередньому економетричному дослідженню передувало застосування 

тесту Джохансена для виявлення коінтеграції між обраними показниками для 

України (табл. 5.6). Результати тесту Джохансена засвідчують коінтеграцію 

показників сальдо бюджету, обсягів податкових надходжень, поточного 
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рахунку та торговельного балансу платіжного балансу України. Для 1-го лагу 

з ймовірністю 95% існує принаймні 4 рівняння, для 2-го лагу з ймовірністю 

95-99% – 4 рівняння, для 3-го лагу з ймовірністю 95% – принаймні 2 рівняння: 

 
Отримані методом найменших квадратів коефіцієнти засвідчують 

негативний вплив сальдо бюджету України (рівняння 5.6) на динаміку 

податкових надходжень (коефіцієнт регресії 0,029, статистична значущість 

5%). Ця модель є адекватною, оскільки кількісні характеристики моделі 

засвідчують її достовірність. 

Отже, кількісна оцінка впливу податкового навантаження на 

макропоказники  розвитку економіки України засвідчує його дестимулятивний 

характер: збільшення податкового навантаження спричиняє зростання рівня 

безробіття, зменшення ділової активності, а також зниження інвестиційної 

діяльності. Визначальним залишається і той факт, що зростання обсягів 

податкових надходжень не сприяє перерозподілу коштів на користь підтримки 

експортоорієнтованих галузей економіки. 

Проте не тільки податкове навантаження негативно впливає на 

економічні процеси, цей вплив є взаємним. Зокрема, депресивні тенденції в 

українській економіці у 2013 р. знайшли відображення у фіскальній сфері. 

Динаміку бюджетних наджоджень у 2013 р., насамперед, стримували такі 

чинники: 

1. Скорочення ВВП, погіршення фінансових результатів підприємств, 

гальмування динаміки зростання доходів населення, що звузило базу 

оподаткування головних бюджетоутворювальних податків. 

2. Висока база порівняння, оскільки минулорічний обсяг збору податків 

був забезпечений за зростання економіки та припав на рік посилення боротьби 

з найбільш доступними каналами мінімізації оподаткування [119]. 

3. Вищі темпи зниження імпорту порівняно з експортом товарів і послуг, 

що погіршило баланс між надходженням до бюджету ПДВ від імпортних 
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операцій і обсягами відшкодування цього податку експортерам. 

4. Необхідність сплати заборгованості з відшкодування ПДВ за 

попередні роки, що вплинуло на сальдо надходження цього податку (у 2013 р. 

було відшкодовано 53,4 млрд. грн.). 

5. Низький рівень інфляції, що не дало змоги у 2013 р. забезпечити 

“інфляційні доходи”, які в попередні роки були одним з істотних джерел 

приросту доходів бюджету. 

6. Продовження зниження податкового навантаження на економіку (у 

2013 р. було знижено ставку податку на прибуток з 21 до 19%, а також 

запроваджено низку податкових стимулів для активізації економіки, 

інвестиційної діяльності та збільшення кількості робочих місць). 

За умов економічного спаду вітчизняна податкова система під натиском 

наслідків фінансово-економічної кризи та нераціональних економічних рішень 

Уряду спричинила ризики для відновлення економіки. Фіскальна політика, 

покликана слугувати джерелом виходу економіки з кризи, лише поглибила 

внутрішні фінансові дисбаланси, тим самим обмеживши перспективи 

швидкого відновлення. Податкова політика останніх років була орієнтована на 

вирішення нагальних фіскальних завдань, що насамперед пов’язані з 

необхідністю мобілізації додаткових обсягів фінансових ресурсів до 

державного бюджету, натомість поза увагою залишились важливі аспекти 

стимулювання якісних структурних зрушень в економіці. 

Податкове регулювання стабілізації економіки України передбачає 

подолання специфічних податкових  ризиків, які можна поділити за певними 

класифікаційними ознаками (табл. 5.7). 

Значна кількість ризиків зумовлюють необхідність розробки 

уніфікованої системи їх визначення та прогнозування, що стане передумовою 

формування ефективної податкової політики з урахуванням сучасних викликів 

і загроз. 
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Таблиця 5.7 

Класифікація податкових ризиків 
№  
з/п 

Критерій  
класифікації 

Вид податкового ризику 

1 За суб’єктом 
податкові ризики, які виникають у результаті діяльності фізичних 
та юридичних осіб 

2 
За об’єктом, що  

характеризується 

ризик окремої податкової операції 
ризик податкових операцій різних видів фінансової діяльності 
ризик проведення податкової політики державою та підприємством 

3 
За сукупністю  
досліджуваних  
інструментів 

індивідуальний податковий ризик (характеризує сукупний ризик, 
який виникає при роботі з окремими фінансовими інструментами) 
портфельний податковий ризик (визначає сукупний ризик, який 
виникає при роботі з комплексом однофункціональних фінансових 
інструментів, об’єднаних у портфель) 

4 
За 

комплексністю  
дослідження 

простий податковий ризик, який не розчленовується на підвиди 
складний податковий ризик, який спричиняється комплексом його 
підвидів 

5 
За джерелами  
виникнення 

зовнішній, який не залежить від діяльності підприємства, тобто 
податкова політика держави 
внутрішній, який залежить від діяльності підприємства й на нього 
можна впливати 
несистематичний, або специфічний, ризик. Він може бути пов’яза-
ний з низькою кваліфікацією персоналу підприємства 

6 
За фінансовими  

наслідками 

ризик, що веде до економічних утрат 
ризик, що призводить до втрати вигоди (характеризує ситуацію, за 
якої підприємства через об’єктивні й суб’єктивні причини не 
можуть провадити заплановану податкову політику) 

7 
За характером  
прояву в часі 

постійний податковий ризик 
тимчасовий податковий ризик (визначає ризик, що має 
перманентний характер, який виникає лише на окремих етапах 
провадження податкової політики на підприємстві) 

8 
За рівнем  

податкових 
утрат 

допустимий податковий ризик 
критичний податковий ризик 
катастрофічний податковий ризик 

9 
За можливістю  
передбачення 

прогнозований податковий ризик 
непрогнозований податковий ризик 

Джерело: систематизовано автором за [50; 250]. 

 

У підсумку зазначимо, що саме надмірна фіскальна орієнтація 

податкової політики стала одним із чинників значного зниження ділової 
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активності в Україні, що спричинило додатковий негативний тиск на динаміку 

ВВП, промислового виробництва та інвестицій. Значні обсяги соціальних 

виплат забезпечувались вилученням з економіки до бюджету додаткових 

фінансових ресурсів, що суттєво поглибило негативні економічні тенденції. 

Перспективними є лише ті моделі впливу податкової політики, які 

зумовлюють стимулювання ділової активності та зростання інвестицій. І хоча 

за умов структурної кризи, яка зараз відбувається в Україні, можливості 

податкової реформи доволі обмежені, це не означає, що від реформування 

фіскальної дисципліни слід на деякий час відмовитись. Необхідно зважити усі 

складові можливого відновлення економіки і орієнтувати податкову політику 

саме на стимулювання економічних процесів, а не лише на наповнення 

державного бюджету. 
 

 

5.2. Перспективи податкового регулювання розвитку національної 

економіки за умов інтенсифікації інтеграційних процесів 

 

 

Аналіз ефективності податкового регулювання показав, що сучасна 

податкова політика України має багато недоліків, які гальмують інтеграційні 

процеси, зближення вітчизняного та європейського бізнесу: 

1. Податки в Україні не є інструментом підвищення 

конкурентоспроможності держави. Це проявляється у тому, що система 

формування державних доходів має головно фіскальний характер, а 

регулятивна функція податків не орієнтована на стабільне економічне 

зростання. Цей недолік значно знижує ступінь конкурентоспроможності 

вітчизняної податкової системи. 

2. Недосконалість і нестабільність податкового законодавства. На жаль, 

питання оподаткування досі регулюються підзаконними нормативними 

документами, декретами Кабінету Міністрів, Указами Президента. 
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Неоднозначність тлумачення податкового законодавства негативно 

позначається на діяльності суб’єктів господарювання, знижує привабливість 

національної економіки для іноземних інвесторів. Зазначимо, що подібність 

між вітчизняним законодавством у сфері податків і законодавством ЄС все ж 

існує, проте вона обмежується назвами податків. 

3. Як відомо, в розвинених країнах світу, зокрема в країнах – членах 

Європейського Союзу, утримується оптимальне співвідношення між малими, 

середніми та великими підприємствами. Ефективна структура підприємництва 

сприяє інтенсифікації економічного розвитку, а також формуванню 

конкурентних умов для підприємницької діяльності. На жаль, в Україні 

система спрощеного режиму оподаткування призводить до таких проблем, як 

зниження мотивації підприємницької діяльності, незацікавленість суб’єктів 

господарювання у зміні свого статусу як суб’єктів, які мають право 

використовувати спрощену систему оподаткування, що уповільнює їх 

розвиток і зростання обсягів діяльності, призводить до дроблення деяких 

середніх підприємств. 

4. Витрати на адміністрування податкової системи є надто великими і 

необґрунтованими. Міністерство фінансів, Державна податкова служба, 

Державна митна служба, Контрольно-ревізійна служба, Рахункова палата 

діють не достатньо узгоджено, між організаціями немає цілісного 

інформаційного простору, що призводить до дублювання деяких функцій. 

5. Процеси глобалізації зумовлюють швидкий розвиток світової торгівлі, 

а також інтенсифікацію процесів на цьому ринку. Однак, система митно-

тарифного регулювання в Україні не дає змоги оперативно реагувати на зміни 

кон’юнктури світового ринку, а також торговельних режимів в інших 

державах, а тому не сприяє вчасній перебудові структури економіки України. 

6. Неефективний механізм розподілу податкових надходжень між 

центральним і місцевими бюджетами гальмує розвиток економіки в областях. 

Централізація усіх податкових надходжень зумовлює дискримінацію регіонів і 

не сприяє належному використання коштів бюджету. 
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Для досягнення ефективності податкового регулювання, необхідно, 

змінити інституційні основи в таких керунках: завоювання довіри суспільства 

та платників податків (тобто переконати громадян у тому, що сплата податків 

є конституційним і громадським обов’язком, турботою про пенсіонерів і 

наступні покоління, ознакою цивілізованості суспільства); створення і 

прийняття прозорих і зрозумілих нормативно-правових актів, які відповідають 

вимогам ЄС, і процедур податкового адміністрування; запровадження 

механізмів скорочення податкового тягаря; підвищення податкової культури 

платників податків; автоматизація процесів адміністрування податків. 

Проблемами податкового регулювання в Україні залишаються 

складність і суперечливість податкового законодавства, внесення численних 

змін до податкових законів, надмірне податкове навантаження на платників 

податків, зниження ділової активності суб’єктів господарювання, численні 

конфлікти між контрольними органами у сфері оподаткування та платниками 

податків, значні масштаби корупції та тінізації економіки тощо [124,266].  

Україна вже декілька років поспіль активно працює в напрямі інтеграції 

в європейський політичний та економічний простір. Курс на вступ до 

Європейського Союзу закріплений на рівні законодавчих актів держави і 

визнаний пріоритетним і незмінним2. У процесі міжнародної інтеграції 

відбуваються реформація економічної системи, соціальних стандартів, 

стандартів державного управління, а також адаптація, уніфікація та 

гармонізація інституціональної, нормативно-правової системи та державної 

політики до умов інтеграційного суб’єкта. Фіскальна політика України також 

потребує доопрацювання в аспекті пристосування до умов господарювання 

європейських держав. З метою формування практичних рекомендацій щодо 

зміни податкового регулювання в умовах інтеграційних процесів вважаємо за 

доцільне узагальнити особливості фіскальної політики в ЄС з виокремленням 

найбільш позитивного досвіду. 

Сучасна податкова політика країн ЄС характеризується 

                                                             
2 Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» (ст. 11). 
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скоординованістю і врахуванням інтересів кожної держави, скасуванням 

неефективних елементів податкових систем і відмовою від номінального 

податкового суверенітету країн – членів ЄС. Основні переваги податкової 

політики ЄС – це збереження національних податкових систем, які 

формуються під впливом внутрішніх економічних і політичних умов кожної 

держави, а також необов’язковість стандартизації порядку стягнення податків. 

Кожна країна має право самостійно визначати структуру, механізми 

адміністрування та контролю за стягненням податків на її території. 

Неузгодженість дій держав при провадженні фіскальної політики спричиняє 

відмінності в рівнях податкового навантаження. Як видно з табл. 5.8, кожна 

країна – член ЄС змінює податкові ставки відповідно до внутрішніх умов 

господарювання, розміри ставок не є уніфікованими, вони специфічні для 

кожної країни – члена ЄС. Податкове регулювання прямих податків в нових 

членів ЄС значно змінилось: відбулось зниження ставок податку на прибуток 

у Польщі з 34 до 19%, у Чехії – з 35 до 26%, у Латвії – з 25 до 15%, у Литві – з 

29 до 15%, а також запровадження в Литві, Латвії та Естонії пропорційного 

податку з доходів громадян відповідно за ставками 33, 25 і 24% [46,82]. 

Щоб оцінити ефективність податкового регулювання в країнах ЄС, 

доцільно порівняти частки різних видів податку у загальній структурі 

податкових надходжень (табл. 5.9). Найбільшою є частка непрямих податків – 

вона коливається в межах 30-50%. Найбільший обсяг надходжень від ПДВ 

спостерігаємо в Болгарії, Словаччині, Латвії, Литві. Найнижчим показником 

наповнення бюджету з ПДВ характеризуються Німеччина, Франція, Іспанія та 

Швеція. В більшості країн ЄС стягується персональний податок, тобто 

податок на доходи фізичних осіб, розмір якого коливається в межах від 20 до 

40%. Значущість даного податку в загальному обсязі податкових надходжень 

найбільшою є в таких країнах, як Швеція, Данія, Велика Британія. 

Порівнявши ставки окремих видів податків в Україні та країнах ЄС 

(табл. 5.10), доходимо висновку, що податкові ставки є досить низькими, 

зокрема, ставки податку на прибуток і доходи фізичних осіб.  
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Таблиця 5.8 

Динаміка зміни податкових ставок у країнах – членах  

Європейського Союзу 

Країна 
Податкова ставка 

податок на працю, % податок на споживання, % податок на капітал, % 
1995 2005 2012 1995 2005 2012 1995 2005 2012 

Бельгія 43,6 43,6 42,8 20,4 22,3 21,1 25,5 32,6 35,5 
Болгарія 29,9 33,2 24,5 17,3 21,8 21,5 – – – 

Чехія 41,4 41,3 38,8 20,9 21,1 22,5 22,4 20,4 18 
Данія 40,2 37,1 34,4 30,5 33,9 30,9 29,9 49,9 – 

Німеччина 38,8 37,5 37,8 18,5 18,4 19,8 21,7 20,4 22,2 
Естонія 38,6 33,8 35 21,2 22 26 14,7 8 8,1 
Ісландія – 25,4 28,7 24,4 26 21,9 – 19,2 13 
Греція – 33,3 38 – 15,5 16,2 – – – 
Іспанія – 32,4 33,5 14,2 16,7 14 – 35,5 25,3 

Франція 40,5 39,3 39,5 21,7 20,3 19,8 32,8 40,5 46,9 
Хорватія – 29,6 29,2 – 30 29,1 – – – 

Італія 37,8 41,2 42,8 18,1 17,4 17,7 26,3 27,3 37 
Кіпр 22,1 24,4 28,8 13 19,7 17,6 18 27,1 26 

Латвія 39,2 33,2 33 19,5 19,9 17,4 19,8 10,6 9,9 
Литва 34,5 34,9 31,9 17,7 16,5 17,4 12,7 11,1 9,8 

Люксембург 29,3 29,9 32,9 21 26,3 28,9 – – – 
Угорщина 42,3 38,4 39,8 29,5 26,1 28,1 15,3 17,6 21,4 

Мальта 18,8 22,5 23,3 15,2 19,1 18,7 – – – 
Нідерланди 34,5 32,3 38,5 22,6 24,4 24,5 22,7 17,9 13,7 

Австрія 38,5 40,8 41,5 20,6 21,7 21,3 26,8 24,2 25 
Польща 36,8 33,8 33,9 20,7 19,8 19,3 20,9 20,4 19 

Португалія 22,3 22,4 25,4 18,2 19,7 18,1 21,2 29,3 29,5 
Румунія 31,6 28,1 30,4 – 17,9 20,9 – – – 
Словенія 38,5 37,6 35,6 24,4 23,5 23,4 13,4 23,2 19,6 

Словаччина 38,5 32,9 32,3 25,9 21,5 16,7 35,8 18,8 16,7 
Фінляндія 44,2 41,6 40,1 27,6 27,6 26,4 31,1 28,8 29,9 

Швеція 46,8 43,6 38,6 27,9 27,3 26,5 19,8 33,3 30,6 
Велика  

Британія 25,8 25,9 25,2 19,3 17,9 19 32,3 37,2 35,7 

Джерело: систематизовано автором за [293]. 

 

Ефективність системи оподаткування країн ЄС проявляється насамперед 

у розподілі податків, тобто в їх частках у загальній структурі податкових 

надходжень. Аналізуючи розподіл податків на прямі та непрямі (табл. 5.11), 

можна стверджувати, що у країнах ЄС найбільшою є частка непрямих 

податків, а середні значення частки ПДВ коливаються в межах 20-30%, частки 

персонального податку – в межах 8-30%. Найвищою частка персонального 



 
 

329

податку є в Швеції (30,5%). 

Таблиця 5.9 

Динаміка податкових надходжень в ЄС-28, % 

Види податків Рік 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Непрямі податки 13,3 13,4 13,5 13,4 13,1 12,9 13,2 13,4 13,6 
ПДВ 6,8 6,9 7 7 6,9 6,7 7 7,1 7,1 
Акциз і податки на споживання 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 
Інші податки на продукцію 
(в тому числі ввізне мито) 1,7 1,7 1,8 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 

Інші податки на продукцію 
(в тому числі ввізне мито) 2 2 2 2 2 2,1 2 2,1 2,3 

Прямі податки 12,8 13,1 13,6 13,8 13,7 12,7 12,6 12,8 13,2 
На доходи фізичних осіб 8,9 9 9,2 9,2 9,4 9,3 9,1 9,1 9,4 
На доходи суб’єктів господарювання 2,7 2,9 3,3 3,3 3 2,2 2,4 2,5 2,5 
Інші 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 
Усього 38,6 38,9 39,4 39,3 39,2 38,3 38,3 38,8 39,4 

Джерело: систематизовано автором за [293]. 

Таблиця 5.10 

Ставки окремих податків в Україні та деяких країнах ЄС [110] 

Податок,% 
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Податок на 
прибуток 

підприємств 

З 2012 р. – 21; 
З 2013 р. – 19; 
З 2014 р. – 16 

25 33,33 
24,9 
8,31 
34,5 

30-33,3 25 10 19 19 

Податок на 
доходи фізичних 

осіб 

Залежно від обсягу  
та джерела доходу – 

0, 1, 5, 15, 17, 30 
0-50 до 40 25-50 15-45 38-51,5 16 18, 32 15 

Податок на 
додану вартість 

2011-2013 рр. – 20; 
з 2014 р. – 17,0 17,5 19,6 21 19 25 25 22 20 

 

Як видно з таблиць 5.9-5.11 податкове навантаження в країнах ЄС та в 

Україні суттєво відрізняється. Між країнами ЄС існують розбіжності стосовно 

правового регулювання податкових відносин, що пов’язані з особливостями 

визначення деяких його елементів. Все ж основні критерії справляння податків 

у цих країнах залишаються незмінними і саме вони мають бути покладені в 

основу реформування податкової системи України. 
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Таблиця 5.11 

Частки деяких видів податків і податкових платежів у загальному обсязі  

податкових надходжень країн ЄС (вибрані країни) у 2010 р., % [18, с. 99] 

Країна Непрямі податки Прямі податки 
ПДВ інші разом персональний корпоративний майновий разом 

Швеція 18,1 15,6 33,7 30,5 7,4 1,4 39,3 
Данія 19,9 15,7 35,6 48,8 7,6 6,1 63,5 
Франція 16,7 19,3 36,0 18,2 5,6 3,0 27,1 
Словенія 22,1 18,4 40,5 14,7 7,1 1,1 23,0 
Німеччина 16,1 15,2 31,3 22,2 2,6 1,6 26,6 
Болгарія 34,4 18,3 52,8 8,4 8,2 1,3 17,9 
Іспанія 17,8 17,3 35,1 18,7 11,1 2,2 32,0 
Греція 21,5 15,9 37,4 14,7 10,3 2,5 27,5 
Польща  22,6 18,0 40,6 11,5 7,4 1,6 20,5 
Латвія 26,8 17,1 43,9 19,6 6,9 0,7 27,2 
Словаччина 27,3 17,0 44,3 9,4 9,5 1,8 20,8 
Литва 25,0 15,0 40,0 24,1 7,3 0,1 31,5 
Велика 
Британія 18,5 17,4 35,8 28,5 9,0 7,9 45,4 
 

Досвід більшості європейських країн з розвиненою системою 

податкового адміністрування підтверджує, що побудова податкових 

правовідносин на основі таких принципів позитивно впливає на підвищення 

законослухняності платників податків, добровільну сплату ними податків і, в 

кінцевому підсумку, – на податкові надходження. 

Механізм оподаткування передусім має бути прозорим, а порядок 

нарахування – простим і зрозумілим для всіх платників податку, що й повинен 

відображати трансформаційний механізм податкового регулювання в  Україні.  

Від ступеня зближення законодавства України з міжнародним правом 

значною мірою залежить ефективність співпраці України із зарубіжними 

державами та міжнародними організаціями. Вирішувати це важливе завдання 

потрібно більш системно та цілеспрямовано, на науково обґрунтованих 

засадах. Необхідною передумовою гармонізації має бути беззаперечне 

дотримання і виконання Україною її зобов’язань за підписаними нею 

міжнародними договорами та на основі принципів гармонізації викладених в 

Таблиці.  

Потребують удосконалення також система і структура державних 
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органів, які забезпечують формування, реалізацію та контроль за виконанням 

державної податкової політики в Україні, оскільки сучасний розподіл 

відповідних компетенційних повноважень між державними органами 

характеризується як прогалинами, так і дублюванням окремих функцій. 

Рівень добровільного дотримання податкового законодавства зростає 

завдяки підвищенню правової грамотності та інформованості суспільства, 

утвердженню в свідомості громадян виконання податкових зобов’язань як 

громадянського обов’язку. 

Податкові органи розвинених країн світу усвідомлюють необхідність 

підвищення рівня уваги до платників податків, а також поліпшення їх 

обслуговування (табл. 5.12). Саме ці фактори впливають на активність 

громадян щодо добровільної сплати податків. Натомість в Україні часто 

трапляються ситуації, за яких сумлінному платнику податків призначаються 

штрафні санкції за податками, які він не сплатив не з міркувань ухиляння від 

оподаткування, а через відсутність оголошень та роз’яснювальної роботи. 

Така ситуація викликає у платників податків відчуття несправедливості та 

недовіру до податкових органів. 

Таблиця 5.12 

Підходи до стимулювання громадян до добровільної сплати податків  

у вибраних країнах світу [158] 
Країна Підхід 
Ірландія Стандарт обслуговування платників податків Служби внутрішніх доходів гаран-

тує: послідовність, справедливість і конфіденційність; ввічливість і люб’язність у 
спілкуванні; достовірність інформації та право платника податків на скарги, 
перевірки і апеляції 

Австралія Хартія прав платників податків податкової служби проголошує неупередженість 
спілкування, перевірку дій служби, пояснення прийнятих рішень, чесність і 
професіоналізм у веденні справ 

Швеція Добровільна сплата податків досягається за рахунок: налагодженого апарату 
контролю, що характеризується профілактикою, точністю та передбачуваністю; 
довіри платників податків, впевнених у гарній роботі податкової системи та 
виконанні податковими органами своїх завдань; введення доступних для 
розуміння правил оподаткування 

Велика 
Британія 

Крім принципів справедливості, сприяння і ясності, особлива увага приділяється 
якості обслуговування платників податків 

Бельгія За бажанням платника податків, податкові органи допомагають йому визначити 
перелік податків та платежів, які йому необхідно сплачувати 
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На відміну від країн ЄС, податкова система України не є інструментом 

підвищення конкурентоспроможності держави, а також не сприяє 

пожвавлення економічної активності суб’єктів господарювання. Чинна 

система формування державних доходів відображає недосконалість перехідної 

економіки та має переважно фіскальний характер. Ринкове реформування 

економіки супроводжувалося неодноразовими спробами удосконалити 

податкову систему шляхом прийняття окремих законодавчих актів, що були 

недостатньо адекватними стану економіки, характерними ознаками якої є 

структурні диспропорції, значні обсяги тіньових оборотів, платіжна криза. 

Податкову політику, яку практикують у країнах ЄС, можна назвати 

узгодженою з інтересами кожної держави, а не уніфікованою, головна 

перевага якої полягає в тому, що вона не суперечить інтересам країн-членів. 

Податкові системи країн з розвиненою ринковою економікою формуються під 

впливом різних економічних, політичних і соціальних умов кожної держави. 

На сьогодні можна виокремити декілька основних напрямів реалізації 

податкового регулювання України на шляху до євроінтеграції: 

1. Наближення податкового законодавства України до норм країн ЄС 

для зміцнення економічних зв’язків між сторонами. У цьому напрямі зроблено 

такі кроки: прийнято Податковий кодекс України, здійснюється ратифікація 

міжнародних договорів щодо усунення подвійного оподаткування та 

запобігання податковим злочинам; розробляються національні стандарти у 

сфері трансфертного ціноутворення. Так, у 1998 р., після ратифікації 

Парламентом, набула чинності Угода про партнерство та співробітництво між 

Європейськими Співтовариствами і Україною, основна мета якої – створення 

правової бази для інтеграції України до ЄС [52]. 

Це сприятиме зміцненню української економіки та поступовому 

зростанню добробуту громадян, стимулюватиме підприємницьку активність. 

Адаптація податкового законодавства є правою основою інтеграції України до 

ЄС. 

2. Удосконалення податкового законодавства та зменшення кількості 
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податків. Податкова система України потребує подальшого реформування з 

урахуванням загальноєвропейського досвіду. Зокрема, це стосується таких 

податків, як податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизний 

податок, податок на доходи фізичних осіб та соціальні податки. 

3. Активна співпраця фіскальних органів України з представниками 

бізнесу, проведення діалогів-зустрічей (у т. ч. з іноземними інвесторами, 

транснаціональними корпораціями, дипломатами).  

В основу національних стандартів трансфертного ціноутворення 

покладено принцип “точки прибутку”, тобто податки повинні сплачуватись у 

країнах отримання прибутку. Так, деякі фінансово-промислові групи, що 

функціонують в Україні, роблять банкрутами свої українські філії, а прибуток 

виводять у країни з пільговим оподаткуванням, що є прямим порушенням 

податкового законодавства і зменшує надходження до державного бюджету. 

4. Політика співпраці і взаємодопомоги між фіскальними органами країн 

ЄС, США та України. 

5. Підвищення інвестиційної привабливості Україні та поліпшення умов 

для залучення іноземних інвестицій. Створення національного рейтингу 

ділової активності та визначення індексу інвестиційної активності вітчизняних 

підприємств з метою реальної оцінки ділової активності в Україні та 

відображення рівня ділової активності є одним з напрямків реалізації 

податкового регулювання. 

6. Підвищення ефективності функціонування органів різних рівнів і 

перетворення фіскальних органів з органу контролю на сервісну службу 

(створення сервісних центрів для платників податків, які є спеціальними 

установами, що орієнтовані на надання консультацій та інших послуг, 

пов’язаних з оподаткуванням: взяття на облік, допомога у складанні звітності, 

прийом звітів, надання необхідних довідок). Податкова служба зменшила 

кількість перевірок платників податків – юридичних осіб і перейшла на 

електронну форму звітності, спрямовує увагу на адміністрування податків і 

суттєве спрощення бюрократичних процедур. 
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7. Активна інформаційна та роз’яснювальна діяльність серед населення 

(конкурси дитячих малюнків, презентація мультика “Місто мрії”, конкурс для 

визначення сумлінних платників податків, співпраця з ЗМІ тощо). Діяльність 

працівників фіскальних органів спрямована на поліпшення репутації 

податкового інспектора та підвищення сумлінності платників податків. 

8. Активне залучення сучасних інформаційних технологій та їх 

поширення серед платників податків. Це дасть змогу поглибити співпрацю 

фіскальних органів і платників податків, розширити спектр їх послуг, 

підвищити рівень дотримання норм податкового законодавства платниками 

податків тощо. Так, завдяки впровадженню електронних засобів обміну 

інформацією зменшилась кількість особистих контактів платників податків з 

органами державної податкової служби. Якщо у 2010 р. лише 39% платників 

подавали податкову звітність у електронній формі, то у 2012 р. цей показник 

перевищував 90% [81, 92]. 

Важливим аспектом інтеграції країни є адаптація чинного законодавства 

до законодавства інтеграційного об’єднання. Завдяки активним діям 

європейських інституцій процес трансформації податкових політик держав – 

членів ЄС сьогодні перебуває на етапі гармонізації, тоді як в Україні поки що 

відбувається лише адаптація національного податкового правового поля до 

вимог ЄС. На підставі аналізу практики реалізації інтеграційних процесів в ЄС 

поточні тенденції гармонізації податкової політики можна оцінити так:  

1) законодавчі документи ЄС прямо не передбачають гармонізацію, але 

декларують необхідність вирівнювання національних законодавчих актів, 

пристосовуючи їх до потреб побудови спільного ринку на європейському 

континенті; 2) гармонізація повинна бути визнаною і набути форми 

конкретних заходів у межах податкових реформ; 3) етапи гармонізації є 

послідовними і трудомісткими; 4) гармонізованими на рівні ЄС мають бути 

лише ті податки, адміністрування яких узгоджується з проблемами 

функціонування спільного ринку в Європі [14; 52, 241]. 

Податкова гармонізація допускає збереження самобутності 
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національних податкових систем, не передбачає повної стандартизації 

порядку стягування податків в ЄС та відображена в таких документах: 

Директива про злиття, Директива про взаємовідносини між материнськими і 

дочірніми компаніями, Арбітражна конвенція, Кодекс податкової конкуренції 

та інші документи “пакета Монті”. Податкова гармонізація передбачає 

дотримання певних принципів податкового регулювання. Основні принципи 

гармонізації податкового регулювання викладені в табл. 5.13. 

Таблиця 5.13 
Принципи податкової гармонізації 

 
 Принципи Особливості реалізації 
1 принцип 

пропорційності  
передбачає обмеження діяльності інститутів ЄС 
повноваженнями, наданими їм установчими документами ЄС 
та встановленими цілями європейської інтеграції 

2 принцип 
субсидіарності  

інститути ЄС не мають права самостійно втручатись у 
функціонування будь-якого з сегментів економіки держав-
членів ЄС за винятком випадків, коли подібне втручання 
необхідне для виконання стратегічних завдань ЄС. 

3 принцип 
одноголосності  

рішення щодо формування податкової політики в ЄС мають 
приймати за одностайною згодою держав-членів ЄС і 
зафіксовуватись у відповідній нормі інтеграційного 
законодавства. Передбачена можливість держави-члена ЄС 
накладати вето 

4 принцип податкової 
недискримінації  

два основні положення: по-перше, неможливість прямого або 
непрямого оподаткування внутрішніми податками однією 
державою-членом ЄС продукції іншої держави-члена ЄС в 
розмірі, що перевищує оподаткування національної продукції; 
по-друге, держава-член ЄС не повинна оподатковувати 
продукцію інших держав-членів ЄС внутрішніми податками з 
метою непрямого захисту своїй продукції 

5 принцип 
нейтральності 
оподаткування  

полягає у забороні відшкодування внутрішнього 
оподаткування при вивезенні продукції на територію іншої 
держави-члена ЄС в розмірі, що перевищує рівень сплачених 
прямих або непрямих податків. 
 

За даними [273]. 

 

Перші два принципи – пропорційності і субсидіарності в податковому 

регулюванні виконують  роль “вмонтованих стабілізаторів”, ― з одного боку, 

вони обмежують роль інституцій Євросоюзу, відстоюючи тим податковий 

суверенітет держав-членів ЄС, а з другого – забезпечують ефективність 

проведення податкової гармонізації. Інтенсивність і масштаби економічної 
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інтеграції залежать від багатьох факторів, а також від послідовності вжитих 

заходів ще з 90-х років ХХ ст. Так у  червні 1994 р. була підписана Угода про 

партнерство і співробітництво між Україною та ЄС, яка протягом 10 років 

визначала напрями розвитку двосторонньої співпраці, зокрема, в сфері 

податкової політики. Розпорядженням Кабінету Міністрів України №157-р від 

25.03.2013 р. затверджено план заходів щодо виконання у 2013 р. 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС. У пункті 1 цього плану заходів визначені пріоритетні 

напрями розробки проектів нормативно-правових актів, пов’язані із 

запровадженням Стратегії реформування податкової системи України з 

урахуванням окремих директив ЄС [130]. Зокрема, передбачалися зміни у 

податковому законодавстві України відповідно до: 

1. Директиви Ради ЄС від 16 грудня 2008 р. №2008/118/ЄС про 

загальний режим акцизних зборів і скасування Директиви №92/12/ЄЕС. 

2. Директиви Ради ЄС від 19 жовтня 1992 р. №92/84/ЄЕС щодо 

зближення ставок акцизних зборів на спирт та алкогольні напої. 

3. Директиви Ради ЄС від 21 червня 2011 р. №2011/64/ЄС щодо 

структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби. 

4. Директиви Ради ЄС від 28 листопада 2006 р. №2006/112/ЄС про 

спільну систему податку на додану вартість. 

Також виконання плану заходів з адаптації вітчизняного законодавства 

передбачає розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської 

діяльності” відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 

від 17 травня 2006 р. №2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річної звітності та 

консолідованої звітності, якою вносяться зміни до директив Ради 

№78/660/ЄЕС та №83/349/ЄЕС і припиняється чинність Директиви Ради № 

84/253/ЄЕС [135]. 

Адаптація законодавства – це лише перший етап, який передбачає 

узгодження податків з вимогами стандартів з урахуванням національних 
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особливостей податкового законодавства (рис. 5.1). Наступним етапом 

повинна бути гармонізація податкової політики, що передбачає узгодження 

загальних засад податкової політики. На третьому етапі відбувається 

уніфікація податкової політики – у сфері оподаткування під час реалізації 

спільної податкової політики запроваджуються обов’язкові для виконання 

єдині правові норми. 
 

 
Рис. 5.1 Форми правової адаптації податкової системи України  

до вимог Європейського Союзу [88] 

 

Вартий запозичення досвід уніфікації податкової системи Швеції. Це 

країна, в якій податки слугують інструментом справедливого перерозподілу 

доходів, тож реформування податкової системи ведеться під лозунгом “єдина 

декларація – єдиний рахунок, єдиний платіж – єдина адреса (платежу)”. 

Кожному громадянину Швеції присвоюється єдиний фіскальний номер (ID), 

який є уніфікованою формою державного обліку населення. 

Значна увага, як у нашій країні, так і за її межами (в Італії, Німеччині, 

наближення процесу прийняття, внесення змін чи скасування правових 
норм із метою наближення положень національного законодавства до 

положень актів законодавства ЄС для створення належних умов 
імплементації правового порядку ЄС 

координація процесу узгодження тієї частини національного 
законодавства та практики його застосування, з якої наближення є 

неможливим або непотрібним 

імплементація процесу транспонування актів законодавства ЄС, 
включаючи створення порядку і процедур їх упровадження; цей 

процес також включає тлумачення, практику застосування, 
забезпечення дотримання та виконання норм права, які  

відповідають європейському праву, органами державної влади 

гармонізація процесу коригування законодавства держав – членів ЄС на 
підставі правових актів ЄС, зокрема директив, які мають обов’язкову 
силу для держав – членів ЄС та вимагають від цих держав приведення 
їх внутрішнього законодавства у відповідність до положень директив 

Податкова 
адаптація 
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Великій Британії, Швейцарії та ін.), приділяється, наприклад, спрощеній 

системі оподаткування малого бізнесу. У деяких країнах, крім спрощеної 

системи оподаткування, вводяться додаткові умови зменшення суми сплати 

податків. Це здебільшого спонукає до відмови від тіньової господарської 

діяльності, що дає змогу збільшити податкові надходження до бюджету. 

Перевагою спеціального податкового режиму на підставі спрощеної декларації 

є простота: будь-який платник податку може самостійно визначати свої 

податкові зобов’язання шляхом використання залежно від рівня доходу 

відповідної ставки податку. 

У міжнародній практиці застосовується також збирання податків за 

принципом національної приналежності платника податку. Розподіл платників 

податків за цим принципом дає можливість уникнути подвійного 

оподаткування, але водночас може протиставляти національні інтереси різних 

країн. Так, держави, у яких підприємства та громадяни отримують більшість 

прибутків від діяльності за кордоном і від капіталів, які також розташовані за 

межами держави, зацікавлені у розмежуванні юрисдикцій за критерієм 

резидентства. Країни, в економіці яких найбільша частка належить іноземним 

капіталам, навпаки, зацікавлені у застосуванні критерію юрисдикції на 

принципах нерезидентства. 

Важливе значення для системи оподаткування мають також поняття 

“комерційна діяльність” і доходи від неї. Як відомо, цей термін законом не 

визначений, а його значення випливає з інших законодавчих документів 

держави (наприклад, у США та Великій Британії), або з рішень судів різних 

інстанцій у різних справах. У деяких державах (наприклад, у Франції) 

виходять із роз’яснень судових органів. У США, приміром, – це ділова 

активність, у Великій Британії – будь-яка торгівля тощо. Але у більшості країн 

світу поняття “комерційна діяльність” трактується як діяльність, пов’язана з 

отриманням прибутку. Визначення цього терміну має важливе значення при 

встановленні податку на прибуток та інших податків. 

Наприклад, у США податкова політика (як інструмент антициклічного 
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регулювання) активно використовується з кінця 30-х років ХХ ст. У 50-60 

роках у США склалася досконала система оподаткування особистих і 

корпоративних доходів, спроможна виконувати регулятивні функції. Зокрема, 

податковою реформою 1963 р. було поетапно скорочено кількість особистих 

податків, а також знижено в середньому на 10% рівень оподаткування 

корпорацій. Протягом 1964-1965 рр. податкові вилучення були зменшені на 

майже 25 млрд. дол. США. Таке зниження податків стало стимулом розвитку 

економіки. У загальному обсязі податкових надходжень розвинених країн 

вагомою є частка непрямих податків. Наприклад, на рівні штатів США ця 

частка перевищує 40%. Значна увага приділяється адмініструванню непрямих 

податків у країнах Євросоюзу та Організації економічного співробітництва й 

розвитку (ОЕСР). Серед непрямих податків виокремлюють також фіскальну 

монополію та стягнення мита державою. Фіскальна монополія – це прибуток 

держави від реалізації монополізованих державою товарів. За часткової 

монополії держава монополізує або тільки процес ціноутворення, або 

ціноутворення і виробництво певних видів товарів, або ціноутворення і 

реалізацію. Мито встановлюється при переміщенні товарів через митний 

кордон держави, тобто при ввезенні, вивезенні або транспортуванні 

транзитом. На відміну від інших непрямих податків стягнення мита має за 

мету не стільки задоволення фіскальних потреб держави, скільки формування 

“раціональної” структури експорту та імпорту [82,85]. 

Для сучасних держав із розвиненою ринковою економікою характерне 

втручання в різні сфери економічного життя. Різняться лише рівні цього 

втручання: у США вони менші, а в Швеції – більші. 

Для більшості країн сьогодні властиве помірне оподаткування як 

результат провадження податкової політики, метою якої є забезпечення 

стабільного економічного зростання, створення податкового клімату, 

сприятливого для розвитку господарської діяльності та ефективного 

вирішення соціальних проблем у державі. 

Водночас частки податків, зборів та обов’язкових платежів у ВВП 
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багатьох країн є досить вагомими: від 40 до 50% у таких європейських 

країнах, як Італія, Австрія, Франція, Бельгія, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, 

Люксембург, Швеція, Данія [20].  

Сучасні податкові системи розвинених країн світу різняться структурою, 

передусім розподілом податкових платежів на прямі та непрямі. Наприклад, у 

США, Японії, Великій Британії, Канаді переважають прямі, а у Франції – 

непрямі податки [20, 81]. 

Отже, податкова система будь-якої країни є продуктом не лише 

економічного, а й політичного розвитку суспільства. Вона віддзеркалює 

інтереси різних суспільних груп та політичних партій і є результатом 

консенсусу, якого дійшли ці сили у процесі ухвалення податкових 

законопроектів [85]. 

Податкова система України як соціальної правової держави повинна 

відповідати вимогам до соціальної держави за рівнем фінансування 

суспільних благ. Відповідно до цього рівня здійснюється перерозподіл ВВП, 

який забезпечуватиме формування фінансових ресурсів, достатніх для 

виконання конституційно закріплених функцій держави та гарантій громадян 

на достатній життєвий рівень. З інтеграцією в ЄС Україна отримає прямий 

доступ до єдиного розширеного гармонізованого ринку ЄС з 450 мільйонами 

споживачів, перевагами якого є відкритість, єдиний перелік торгових правил і 

адміністративних процедур, єдиний митний тариф, вільне переміщення 

товарів, послуг, громадян і капіталу (без внутрішніх бар’єрів – прикордонного 

контролю, сертифікатів). Як наслідок, прогнозується значний розвиток 

підприємництва в усіх його формах. Ставши на цей шлях, держава повинна 

підготувати основу для формування у підприємців почуття відповідальності та 

бажання добровільної сплати податків. А для цього потрібно переглянути 

підходи до адміністрування податків, ґрунтовно і фахово оцінити наслідки 

прийняття Податкового кодексу України, позиціонувати органи податкової 

служби як надійні, відповідальні та відкриті для діалогу в разі виникнення 

спорів. 
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В даному дослідженні податкове регулювання будемо розглядати як 

сукупність цілеспрямованих заходів держави щодо науково-методичного, 

нормативно-правового, інституційно-організаційного, інформаційно-

аналітичного, ресурсного забезпечення процесів запровадження і стягнення 

податків та їх адміністрування, що спрямовані на задоволення потреб і 

інтересів суспільства, а також реалізацію об’єктивних функцій податків з 

урахуванням впливу факторів внутрішнього середовища і зовнішніх векторів 

економічної інтеграції.  

В численних дослідженнях доведено, що актуальними є такі податкові 

заходи активізації інноваційних процесів з врахуванням позитивного 

зарубіжного досвіду прямого оподаткування: 

 запровадження диференційованих амортизаційних відрахувань 

залежно від об’єктів основних засобів і нематеріальних активів з урахуванням 

терміну амортизації, які прийняті у провідних зарубіжних країнах, з метою 

накопичення грошових коштів, котрі акумулюватимуться на спеціальному 

рахунку і утворюватимуть фінансовий фонд інноваційного оновлення 

основних засобів і нематеріальних активів; 

 податкове стимулювання проведення підприємствами наукових та 

дослідно-конструкторських робіт через збільшення витрат, що враховуються 

при визначенні оподаткованого прибутку, на певний процент коштів від 

обсягу проведених робіт (125-200% у державах-членах ЄС) чи зменшення сум 

прибутку на певний процент коштів, витрачених на проведення НДДКР (20-

35% у державах-членах ЄС); 

 звільнення від сплати ввізного мита, податку на додану вартість та 

інших обов’язкових платежів наукових приладів, обладнання, запасних частин 

і витратних матеріалів до них, що ввозяться в Україну для забезпечення 

власної науково-технічної діяльності наукових установ і організацій 

державних академій наук та вищих навчальних закладів нашої країни; 

 надання на певний період пільгового оподаткування доходів 

новостворених підприємств (так званих “start-up”) у разі розробки чи 
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реалізації високотехнологічного інноваційного продукту, отримання доходів у 

результаті застосування винаходів тощо [20, 81, 94]. 

Враховуючи досвід європейських держав у сфері стимулюючого 

регулювання розвитку за допомогою прямого оподаткування  в Україні може 

бути застосоване повне або часткове звільнення від сплати податку на 

прибуток на певний термін підприємств тих суб’єктів господарювання, які 

реалізують наукові проекти, впроваджують нові технології у виробничий 

процес, розробляють та впроваджують інноваційний продукт.  

Щодо оподаткування доходів фізичних осіб у сфері інноваційної 

діяльності доцільно введення зниженої ставки податку на доходи фізичних 

осіб для наукових співробітників науково-дослідних установ, фізичних осіб – 

підприємців, які отримують патенти на винаходи, чи будь яких інших 

працівників (виконавців), які беруть участь у наукових дослідженнях, 

розробляють наукові проекти, що ведуть до створення інноваційного продукту 

[61]. 

Намір України інтегруватися в Європейський Союз зумовлює 

необхідність адаптації вітчизняного законодавства до вимог ЄС. Це стосується 

і нормативно-правових актів, які регулюють податкові відносини. Також для 

формування ефективної податкової політики європейського зразка важливим є 

вивчення досвіду інших країн світу та врахування його під час формування 

цілей, пріоритетів і механізмів податкового  регулювання держави. 

Важливим аспектом, окрім нормативно-правового та інституційного, є 

залучення та використання міжнародної технічної допомоги. Аналізуючи 

останні тенденції зазначимо, що Міністерство доходів і зборів України (зараз 

–  Державна фіскальна служба) продовжує активну роботу у сфері залучення 

та використання міжнародної технічної допомоги. Основними донорами такої 

допомоги виступають Європейський Союз та уряд США: 

1. Великомасштабні інфраструктурні проекти Програм транскордонного 

співробітництва 2007-2013 рр. Європейського інструменту сусідства і 

партнерства є найбільшими за обсягами проектами технічної допомоги 
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(22464648,25 євро). Міндоходів бере участь в реалізації семи 

інфраструктурних проектів трьох Програм транскордонного співробітництва 

[109]. 

2. Проведено низку консультацій з європейськими експертами з питань 

розробки технічного завдання проекту TWINNING, метою якого є сприяння 

реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами. Проект технічного 

завдання, підготовлений європейськими експертами, восени 2013 р. 

доопрацьовано в Міндоходів і в листопаді цього року передано до 

Представництва ЄС в Україні для подання на розгляд Європейської Комісії. 

3. Забезпечено участь працівників Міндоходів у заходах, які 

проводились в Україні та за кордоном у межах інструменту ЄС TAIEX. 

Зокрема, організовано навчальну поїздку з метою ознайомлення із 

особливостями “Застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

в митній службі” (20-26 січня 2013 р., м. Познань, Республіка Польща), 

проведено семінар з питань класифікаційної роботи при здійсненні митного 

контролю, в тому числі щодо класифікації товарів, які переміщуються через 

митний кордон України з країн – членів ЄС (14-15 травня 2013 р., м. Київ), 

забезпечено участь у міжнародній конференції з надання підтримки у межах 

П’ятого семінару з митної експертизи (10-12 липня 2013 р., м. Париж, 

Французька Республіка) [107, 109]. 

4. Технічна допомога уряду США. Згідно з Протоколом № 8 до 

Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом 

Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 

грудня 2002 р., підписаним 25 травня 2012 р., Міндоходів реалізовано такі 

проекти технічної допомоги: “Створення системи “Електронна митниця” для 

оформлення і контролю імпортних операцій в Україні”; “Збільшення 

спроможності в зонах митного контролю України на території морських та 

річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних 

перевезень”; “Розвиток інформаційно-технічних спроможностей Міністерства 

доходів і зборів України в сфері управління ризиками”. Отримано 
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комп’ютерну техніку, технічні засоби митного контролю та інші матеріальні 

цінності загальною вартістю 319034,47 дол. США [109]. 

До стратегічних інтересів України в Європі належать технологічна 

модернізація вітчизняного виробництва, оволодіння наукомісткими 

технологіями. Розвиток технологічного сектора позитивно вплине на ділову 

активність та економічне зростання України, проте без ефективної податкової 

системи та зваженої податкової політики не домогтися залучення іноземного 

інвестора та провадження бізнесу на рівних умовах. 
 

Вітчизняні ставки податку на доходи фізичних осіб та податку на 

прибуток підприємств по 18 % є одними з найнижчих в Європі. Так, 

наприклад, менший від вітчизняного податку на прибуток підприємств (12,5 

%) у Ірландії компенсується вищими ставками ПДФО (до 48 %) та ПДВ (23 

%). Аналогічно менший податок на прибуток у Словенії (17 %) компенсується 

вищими ставками ПДФО (до 50 %) та ПДВ (22 %). У Румунії при ставках 

податку на прибуток та ПДФО по 16 % ставка ПДВ становить 24 % [286]. 

Найнижчі  в ЄС  пласкі  ставки  оподаткування  у Болгарії  (10 %) впродовж 

останніх років не забезпечили істотного економічного зростання, а лише різко 

збільшили дефіцит бюджету і, як наслідок, призвели до нарощування 

державного боргу. З 28 країн-членів ЄС вище за українську ставку ПДВ мають 

17 країн, на рівні вітчизняних 20 % – 7 країн та тільки 4 країни – меншу 

(Люксембург, Мальта, Німеччина та Кіпр) [291]. Таким чином, за 

виключенням невеликих острівних країн та країн Прибалтики, Україна має 

найбільш привабливі ставки оподаткування, що є важливою передумовою для 

залучення іноземних інвестицій та створення нових робочих місць. 

Аналіз світового досвіду засвідчує, що податкові стимули виявляються 

більш впливовими, ніж заходи прямої фінансової підтримки. У європейських 

країнах застосовуються такі основні форми податкового стимулювання 

діяльності суб’єктів господарювання: 

  податковий кредит, тобто зменшення податку на прибуток у випадку 

здійснення підприємством витрат на проведення науково-технічних розробок;  
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 збільшене вирахування, витрат на наукові дослідження та розробки та 

відповідне зменшення бази оподаткування прибутку; 

  додаткова (преміальна) амортизація основних засобів для інноваційних 

проектів, що забезпечує зменшення бази оподаткування прибутку;  

 пільги зі сплати податку на додану вартість, мит, податку на доходи 

фізичних осіб тощо.  

Найбільш популярними інструментами такого стимулювання є пільги 

щодо податку на прибуток у формах податкового кредиту (застосовується у 21 

країні Європи), додаткового списання допустимих витрат на науково-дослідні 

роботи (enhanced allowances, у 16 країнах) та прискореної амортизації 

(застосовується у 13 країнах) [70].  

За висновками експертів ОЕСР ефективність податкового стимулювання 

наукових досліджень та розробок значною мірою залежить від стабільності 

податкової системи. Важливим доповнення до податкового стимулювання є 

програми з бюджетного фінансування та надання пільгових кредитів для 

фінансування проектів, які мають важливе суспільне значення (наприклад, 

проекти захисту навколишнього середовища) або з точки зору розвитку 

економіки країни. Тому більшість країн доповнюють свої податкові стимули 

іншими інструментами підтримки. Так, у Іспанії пільгові кредити – основна 

форма надання державної підтримки проектів з промислових та 

експериментальних досліджень, пов’язаних, зокрема, із суттєвим 

покращенням або створенням виробничих процесів, нових інноваційних 

продуктів та послуг [24]. 

Державна політика бюджетно-податкового стимулювання в країнах – 

членах ЄС спрямована на підтримку окремих суб’єктів економіки, що 

дозволяє сконцентрувати фінансові ресурси з різних джерел на реалізацію 

інноваційно-інвестиційних проектів у рамках виконання Стратегії ЄС-2020 та 

досягнення національних пріоритетів. Податкові пільги з податку на прибуток 

для підтримки реалізації інноваційних проектів суб’єктів господарювання 

надаються за двома різними моделями: 
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– Модель 1. Зменшення бази оподаткування прибутку шляхом 

вирахування проіндексованої суми допустимих витрат на наукові 

дослідження, розробки та інноваційну діяльність(Великобританія)  

– Модель 2. Зменшення податку на прибуток шляхом застосування 

податкового кредиту для підприємств, що проводять науково-технічні 

розробки та інноваційну діяльність, та додаткової (преміальної) амортизації 

основних засобів для здійснення такої діяльності (Франція).  

Оцінка результативності податкових стимулів за зазначеними вище 

моделями показала, що будь-яка модель є неефективною для: – збиткових 

підприємств, які не мають фінансового потенціалу до відновлення 

прибутковості у короткостроковому періоді; для них будь-яке стимулювання є 

неефективним, враховуючи обмежений строк (три роки) перенесення залишку 

некомпенсованих витрат, у т.ч. на дослідження та розробки; – підприємств, які 

запроваджують довгострокові інноваційно-інвестиційні проекти (на строк, 

більший за три роки) з тривалим строком окупності, оскільки відбувається 

нарощення витрат, що вимагає віднаходження економічних компенсаторів або 

залучення нових джерел отримання власних фінансових ресурсів (прибутку, 

амортизації тощо); – підприємств, які запроваджують проекти з низьким 

рівнем прибутковості, оскільки перевищення темпів зростання витрат на 

дослідження та розробки над темпами збільшення доданої вартості 

призводитиме до збитковості та втрати можливості застосування податкових 

стимулів. 

 За результатами проведених розрахунків застосування моделі 2 

(податкова пільга у вигляді податкового кредиту та додаткової (преміальної) 

амортизації) створює необхідні умови для розвитку інноваційної діяльності 

підприємств [70, c.50].                        

Аналіз досвіду податкового регулювання у країнах ЄС дозволяє 

стверджувати, що одні і ті ж зміни у податковому регулюванні в країнах, що 

розвиваються і в країнах з розвиненою економікою можуть по різному 

впливати на економічну динаміку. Це пояснюється тим, що в 
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трансформаційних економіках характер розподілу ресурсів може 

деформуватись під впливом таких чинників: неадекватна інфраструктура, 

макроекономічна нестабільність, велика нерівність в доходах [181]. 

Намір України інтегруватися в європейський економічний і політичний 

простір зумовлює необхідність адаптації вітчизняного законодавства до вимог 

ЄС, його гармонізації та уніфікації. Зважаючи на позитивний досвід країн – 

членів ЄС, основними напрямами трансформації податкового регулювання 

України є впровадження норм ЄС у сфері оподаткування у національну 

правову систему та податкову практику: удосконалення принципів податкової 

політики, а також модифікація національної структури видів податків 

відповідно до європейських стандартів; забезпечення системного і 

ефективного функціонування режиму внутрішнього оподаткування і процесу 

адміністрування податків; використання сучасного аналітичного 

інструментарію прогнозування податкового навантаження та ефективності 

фіскального регулювання.  

Вітчизняні практики і вчені намагаються відшукати способи адаптації 

зарубіжного досвіду податкового регулювання до українських реалій. Однак 

цей досвід не завжди дозволяє отримати позитивний результат, що 

обумовлено специфікою інституціонального середовища України. В умовах 

функціонування інституціональної економіки, коли формальні і неформальні 

інститути здійснюють свою діяльність на засадах кооперації, а не 

протистояння, ефективність податкового регулювання є набагато вищою, 

порівняно з Україною, економіка якої перебуває на етапі інституціоналізації.  

 
 

5.3. Шляхи реформування податкового регулювання стабілізації 

економіки 

 
Забезпечення стабілізації розвитку країни можливе за умови 

реформування податкового регулювання, пріоритетами  якої є детінізація 

економіки, скорочення кількості податків і зборів та створення стимулів для 
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розвитку малого і середнього бізнесу. Отже, актуальним є науковий пошук 

напрямів підвищення ефективності податкового навантаження в Україні.  

Вченими і практиками зроблено вагомий внесок у розробку 

проблематики податкового навантаження, зокрема, з питань розкриття його 

змісту, методики оцінювання, впливу на підприємницьку активність та 

виконання податкових зобов’язань. Проте для практичного застосування 

наукових розробок актуальною є необхідність: 1) застосування системного 

підходу до розуміння сутності податкового навантаження; 2)  вибору 

структури показників вимірювання податкового навантаження 3) 

обґрунтування критеріїв трансформації податкового навантаження. 

Віддаючи належне доробку вчених у цій сфері, слід зауважити, що 

поглибленого дослідження вимагають теоретико-методологічні підходи до 

дослідження сутності та інструментарію податкового регулювання. 

Необхідним є уточнення сутності та ознак податкового регулювання, 

класифікації податків як об’єктів фіскального регулювання (табл. 5.14).  

Таблиця 5.14  

Підходи до визначення податкового регулювання 
Автор Основні положення 

А. Крисоватий  Заходи непрямого впливу шляхом зміни видів податків, ставок та пільг 
Г. Старостенко  Перерозподіл доходів за галузями сфера та секторами економіки для 

фінансування потреб 
А. Мельник,  
А. Васіна 

Регулювання податків, їх диференціації з метою стимулювання попиту 
та активності 

Г. Лихачева Забезпечення дохідної частини бюджету 
Р. Жарко Комплекс дій щодо досягнення певних економічних та соціальних 

цілей 
Р. Гланц Регулювання впливу податкового навантаження на соціально-

економічні параметри 
І.Фокіна Як елемент податкового механізму для довгострокових цілей 

стабілізації та стимулювання 
 За даними [7, 53, 60, 83]. 

 

Згідно з метою даного дослідження завдання податкового регулювання 

полягають у регулюванні попиту та пропозиції з допомогою прямих та 

непрямих податків, формуванні аналітичних інструментів механізму 
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податкового стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Прийняття конкретної методології та методик для розрахунку 

податкового навантаження по всій території України дасть можливість 

точніше визначити напрями реформування податкової системи для 

підвищення ефективності податкового регулювання.  

Важливою передумовою оптимізації податкового регулювання є 

визначення системних гіпотез щодо розрахунку податкового навантаження як 

елементів трансформаційного механізму.  За теорією оптимізації податкового 

регулювання економічних процесів всі податки породжують ті чи інші 

деформації, тобто держава з допомогою тих чи інших податків долає або 

зменшує окремі деформації. Виходячи з цього положення для забезпечення 

стабілізації економіки необхідно не просто знизити рівень податків у ВВП, 

мінімізувати надлишковий податковий тягар, трансформувати величину та 

види податкових надходжень. 

Друга важлива гіпотеза щодо податкового регулювання економіки 

стосується того, що ефективність податкового регулювання визначається не 

стільки напрямом трансформування скільки формою та складовими,  вплив 

податків на макропоказники визначається не розміром податкового 

навантаження, а окремими елементами податкової системи.  

У процесі фіскально-економічної діяльності з виконання запланованих 

обсягів податкових надходжень виникають певні відхилення і диспропорції, 

що вимагає здійснення низки фінансово-економічних заходів шляхом 

оперативно-го втручання в процес виконання дохідної частини бюджету, 

тобто податкового регулювання. Методи і важелі податкового регулювання 

наведені на рис. 5.2. 

Податкове регулювання є наслідком дії регулятивної функції податків з 

притаманними йому суперечностями, які випливають з фіскальної природи 

одержавлення частини вартості ВВП. З одного боку, завдання податкового 

регулювання полягає в максимізації доходів державного та місцевих 

бюджетів, необхідних для фінансування потреб, що постійно зростають, і 
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функцій загальнодержавного масштабу; з іншого – податкові важелі та 

інструменти є механізмами нарощування фінансового капіталу і подальшого 

зростання на цій основі національного багатства.  

 

 
Рис. 5.2 Методи і важелі трансформаційного податкового  

механізму [118, с. 261] 
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інтересів усіх суб’єктів оподаткування: держави в особі уповноважених 

податкових органів, платників податків – фізичних та юридичних осіб, 

домогосподарств.  

Для впровадження трансформаційного механізму податкового 

регулювання необхідно визначити його суть та складові. Трансформаційний 

механізм податкового регулювання розвитку економіки запропоновано 

трактувати як сукупність відповідних принципів, форм, методів, важелів та 

інструментів, за допомогою яких держава здійснює вплив на макропоказники 

з метою забезпечення стабілізації та  розвитку (рис. 5.3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5.3 Елементи структури трасформаційного механізму податкового 

регулювання 
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До принципів такого механізму належать: науковості, раціональності, 

економічності, конкуренційності, фінансової вигоди; до методів: економічні, 

адміністративні, правові, організаційні, соціально-психологічні; формами 

механізму податкового регулювання діяльності є прямий та опосередкований 

вплив; до функцій: відтворююча та стимулююча; інструментами такого 

механізму визначено такі: системні, комплексні, локальні. Реалізація 

інструментів  податкового навантаження вимірюється з допомогою 

відповідних показників. 

Відповідно до завдань даного дослідження формування аналітичного 

інструментарію трансформаційного механізму податкового регулювання у 

вигляді методики оцінки ефективності податкового регулювання передбачає 

виконання певних вимог: 

 − визначення структури податкового навантаження відповідно за 

прямими та непрямими податками як на юридичних, так і на фізичних осіб;  

− відносна універсальність підходу до визначення рівня тиску з 

допомогою показників податкового навантаження та податкового коефіцієнта;  

− визначення ефективності рівня податкового навантаження; 

 − можливість здійснення порівняльного аналізу з іншими країнами світу; 

 − прогнозування впливу змін у системі оподаткування на стабілізацію 

економіки;  

− об’єктивна оцінка впливу на макропоказники податкового 

навантаження за прямими і непрямими податками.  

Відповідно до конкретної методики алгоритм визначення податкового 

навантаження має бути таким:  

− аналіз типології податків щодо суб’єктів та об’єктів оподаткування та їх 

систематизація;  

− аналіз та класифікація прямих  та непрямих податків для визначення 

напрямів зміни попиту та пропозиції фінансових потоків із визначенням їх 

динаміки та ефективності;  

− аналіз та визначення рівня ефективності податкового навантаження на 
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економіку та доходи юридичних і фізичних осіб. 

Специфічність  сучасних  умов  податкового  регулювання  потребує  

запровадження  трансформаційного  механізму,  що  об’єднував  би  

інструментарій,  спрямований  на  макроекономічне стимулювання  попиту,  

пропозиції  та  перерозподіл  доходів  в  напрямку  як  забезпечення  

рівнонапруженості  оподаткування,  так  і  зниження  диференціації доходів. В  

такому  механізмі регулююча  ефективність  оподаткування  має бути  поєднана  з  

його  фіскальною  достатністю. Важливим є визначення рівня фіскальної 

достатності.  Як свідчать попередні розрахунки та аналіз динаміки податкового 

навантаження фіскальну функцію виконують тільки непрямі податки.  

Показники податкового навантаження на макрорівні відображають 

ефективність податкової політики, тобто кількісно вимірюють сукупний вплив 

податкових платежів на джерела їхньої сплати. Вони описані у розділі 2.На 

рис.5.4 відображена динаміка податкового навантаження за досліджуваний 

період. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.4 Динаміка податкового навантаження в розрізі прямих та непрямих 

податків в Україні 
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Як слідує з даних рис. 5.4 в Україні частка непрямих податків переважає 

над прямими, при цьому для країн з високим рівнем розвитку простежується 

протилежна тенденція.  

Для визначення ефективності податкового регулювання та  встановлення 

рівня податкового навантаження використовують інші показники, методи 

розрахунку, які вказані попереднбо.  

В таблиці 5.15 показано динаміку податкового навантаження за 

описаними показниками та середнє значення цих показників. 

Як свідчать дані табл. 5.15  середній рівень податкового навантаження в 

Україні суттєво не відрізняється від середнього показника для країн ЄС. 

Головною відмінністю є структура податкових надходжень до бюджету. В 

Україні частка непрямих податків переважає над прямими, при цьому для 

країн з високим рівнем розвитку простежується протилежна тенденція [9] 

Таблиця 5.15 

Динаміка формування податкового навантаження в Україні 

в 2005-2016 рр. ( % ) 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Середнє 
значення 

13. Бюджетне 
податкове 
навантаження 

22,22 23,11 22,36 23,98 22,78 21,60 25,74 26,29 24,15 23,16 25,63 27,28 24,02 

14. Частка 
централізації 
ВВП у 
бюджеті 

30,40 31,57 30,51 31,42 31,60 28,95 30,64 31,72 30,22 28,73 32,94 32,81 30,96 

15. Загальний 
коефіцієнт 
податкового 
навантаження 

31,63 33,09 32,84 34,73 33,71 32,63 36,43 37,54 35,54 33,61 34,21 31,98 33,99 

За даними [109]. 

 

Проведений у попередніх розділах (див. розділи 2, 3, 4) роботи аналіз  

макроекономічних   чинників та структури податкового навантаження в 

Україні довів їх  невідповідність  умовам  стимулювання  розвитку. Разом  з  

тим,  динаміка макроекономічних процесів  свідчить  про  необхідність  

активізації  перерозподільчої  функції  податків  для  обмеження  існуючої  
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надмірної  диференціації  доходів. 

  Одним з завдань дисертаційного дослідження є на основі поглиблення 

теоретичних основ визначення податкового навантаження обґрунтувати   

критерії фіскальної ефективності, які допоможуть  розрахувати рівень 

податкового навантаження та  розробити рекомендації з удосконалення 

податкового регулювання. З погляду аналізу макрофінансової стабільності, 

відношення податкових надходжень до ВВП дає достатньо підстав для 

формування висновків щодо довгострокових тенденцій наповнення бюджету 

та виявлення потенційних ризиків. Однак надходження податків не є 

індикатором, пов’язаним з рівнем економічного розвитку. Рівень несплати 

податкових зобов’язань, рівень тінізації економіки також є відображенням 

економічної ситуації в країні  і реальної макрофінансової стабільності у країні 

Математичний вираз трансформації податкового регулювання з 

врахуванням фіскальної ефективності  набуде  функціонального  виразу: 

МПР = F (ПН,МП, ПЕ ), 

де МП – макропоказники (ВВП,ВНП або показники тінізації);  ПН –  

податкове навантаження в цілому та за видами(прямі та непрямі податки); ПЕ 

– показники ефективності(коефіцієнти ефективності, коефіцієнти 

еластичності, податкові коефіцієнти). 

Моделі залежностей фіскального впливу податкового навантаження на 

макропоказники в загальному мають вигляд 

Мф = F (МП, ПНв), 

де ПНв – податкове навантаження, де в – види наприклад: прямі та 

непрямі або структура податків за функціональною ознакою ( на капітал, на 

працю, на споживання); F- регресійно-кореляційні залежності; Мф – 

макропараметри або індекси сталого розвитку чи показники економічної 

безпеки. Моделювання впливу податкового навантаження на макропоказники 

описане в параграфі 5.2. довело, що на показники макростабільності впливає 

не рівень податкового навантаження, а його структура. 

Відповідно до завдань даного дослідження необхідно врахувати 
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ефективність податкового регулювання. У такому випадку коефіцієнт 

фіскальної ефективності мав би відображати таке співвідношення 

КЕ= ПНв /РБ : ПНв /ВВП,  

Де КЕ – коефіцієнт фіскальної ефективності; РБ – рівень дефіциту 

бюджету країни; ПНв – податкове навантаження за видами прямих та 

непрямих податків. 

Податковий коефіцієнт як фіскальний індикатор ефективності 

податкового механізму відображає відношення суми усіх отриманих податків 

до валового внутрішнього продукту. Чим вища частка податків у ВВП 

(податковий коефіцієнт), тим вища, за інших рівних умов еластичність попиту 

держави на фінансові ресурси, а отже:  

• вищий податковий тягар зі всіма негативними наслідками, якщо він 

більший за межу податкових вилучень;  

• вища вірогідність зменшення темпів зростання і абсолютних розмірів 

податкових надходжень не лише з точки зору збільшення масових спроб 

ухилення від оподаткування, але і з позиції впливу основного правила 

еластичного попиту – зниження податкової виручки при підвищенні відносної 

ціни послуг (частки податків у ВВП або ВДВ).  

Традиційно для оцінки фіскальної ефективності та визначення зміни 

податкових надходжень залежно від зміни показників економічного зростання 

(ВВП, ВНП) використовують показник еластичності податків такого типу 

Keп= Δ ПНв / ПНвo : ΔВВП/ВВПо,  

Де Δ ПНв – приріст податкового навантаження досліджуваного року та ПНвo- 

податкове навантаження базового року. 

Коефіцієнт еластичності (прямих та непрямих) податків відображає 

зміни податкових надходжень при зміні відповідних макропоказників або 

показників сталого розвитку, що визначаються параметрами економічного, 

екологічного та соціального розвитку. При цьому, якщо Keп =1, то частка 

податкових надходжень показника, що визначається не змінюється. Якщо Keп 

більше рівне 1, податкові надходження зростають більш швидкими темпами 
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порівняно із зростанням макропоказника і частка податків у ньому також 

зростає. Якщо Keп менше 1, то питома вага податкових надходжень 

знижується. Для розрахунку коефіцієнтів еластичності може бути використано 

абсолютні та відносні величини макропоказників.  

Використання при аналізі еластичності показника податкового 

навантаження дає змогу більш точно оцінити пріорітети податкової політики, 

а використання обернених показників дозволяє прогнозувати рівень 

макропоказників сталого розвитку економіки. Найповніше інтереси суб’єктів 

економіки збігаються при значенні коефіцієнта еластичності рівним одиниці. 

При інших значеннях відбувається порушення прав держави або суб’єктів 

економіки. 

Позитивним для економіки можна вважати дотримання протягом 

тривалого періоду стосовно низького рівня нееластичності попиту (зростають 

і податкові надходження і відповідний економічний показник, що 

визначається, останній вищими темпами) або стосовно низької еластичності 

пропозиції (зростання частки податків у джерелі їх сплати не перешкоджає 

достатньому зростанню ВВП і ВНП). І навпаки, негативним можна визнати 

збереження протягом тривалого часу значення коефіцієнтів еластичності 

попиту на рівні більше одиниці, а коефіцієнтів еластичності пропозиції – 

значно менше одиниці. Це свідчить про непродуктивне зростання податкового 

тягаря, нездатність діючої податкової системи мобілізувати до бюджету 

достатній обсяг податкових надходжень навіть при зростанні економічних 

показників через високий рівень податкового тягаря і ухилення від 

оподаткування. Природною реакцією держави на названі негативні тенденції в 

економіці повинне бути вживання відповідних заходів щодо зниження 

податкового тягаря, поліпшення структури податкової системи, перегляду 

податкових пільг, збільшення рівня сплати податків та інших напрямів 

підвищення ефективності чинної системи оподаткування.  

Таким чином, описані коефіцієнти фіскальної ефективності слід в 

обов’язковому порядку враховувати при встановленні режиму оподаткування 
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та рівня податкового тягаря в трансформаційному механізмі податкового 

регулювання. 

Для всебічного аналізу фіскальної ефективності податкового 

регулювання запропоновано комплекс показників та коефіцієнтів, які 

характеризують різні аспекти економічних відносин, що виникають при 

функціонуванні податків, а саме: надходження податків та їх питома вага у 

доходах та податкових надходженнях зведеного бюджету України; частка 

податків у ВВП та їх фіскальна ефективність по ВВП, моделі тренду 

податкового навантаження, моделі впливу податкового навантаження на 

макропоказники. 

Для аналітичного  обґрунтування реалізації трансформаційного 

механізму податкового регулювання  поглибленого аналізу потребує динаміка 

макропоказників у контексті реакції на застосування інструментів фіскального 

регулювання.  

Ефективність податкового регулювання напряму пов’язана з його 

фіскальною ефективністю, тобто зі спроможністю виконання податком 

фіскальної функції для забезпечення та наповнення доходної частини 

бюджету. Прогнозування податкових надходжень та податкового 

навантаження здійснюється з допомогою економетричних моделей тренду. 

В Україні роль фіскального наповнення бюджету виконують с 

позитивною динамікою лише непрямі податки. Для прогнозування виконання 

фіскальної функції цих податків використовують моделі тренду, для оцінки 

ефективності – моделі тренду податкових коефіцієнтів. Для вибору напрямів 

зміни в механізмі податкового регулювання в якості аналітичного 

інструментарію використаємо моделі тренду податкових коефіцієнтів для 

оцінки динаміки змін видів непрямого оподаткування.  

За результатами статистичної оцінки отриманих моделей тренду 

лінійного і степеневого типу (табл. 5.16, табл. 5.17) на основі критеріїв 

Стьюдента, Фішера і Дарбіна-Уотсона можна стверджувати про статистичну 

вірогідність рівнянь з ймовірністю р=0,99 (як загалом, так і за окремими 
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параметрами моделі) для таких показників податкових коефіцієнтів за 

непрямими податками як податки на споживання загалом та акцизний 

збір(Додаток З).  

Коефіцієнт лінійного рівняння тренду ỹ=11,05+0,22t показує, що за 

період з 2005 р. по 2015 р. податковий коефіцієнт за непрямими податками 

зростав щорічно у середньому на 0,22 %. У разі збереження такої тенденції у 

наступні роки цей податковий коефіцієнт і далі зростатиме. Акцизний збір за 

досліджуваний період зростав на щороку на 0,16 %, на що вказує коефіцієнт 

лінійної моделі основної тенденції розвитку для цього показника 

(ỹ=1,26+0,16t).  

Таблиця 5.16 

Лінійні рівняння тренду податкових коефіцієнтів за непрямими 

податками в Україні за даними 2006-2016 рр. 

Показник 

Рівняння тренду 

і значення 

t-критерію 

Стьюдента 

Коефіцієнт 

детермінації 

R2 

F-критерій 

Фішера 

DW-критерій 

Дарбіна- 

Уотсона 

Податки на споживання / 

ВВП, %  

ỹ= 11,39 + 0,22 t 0,529 10,1** 2,12** 

24,58*  3,18**    

ПДВ / ВВП, % 
ỹ= 9,13 + 0,01 t 0,006 0,1 2,20** 

24,93*  0,23    

Податки на міжнародну 

торгівлю та зовнішні операції 

/ ВВП, % 

ỹ= 1,10 + -0,003 t 0,001 0,00 2,27** 

4,29*  -0,07    

Акцизний збір / ВВП, % 
ỹ= 1,16 + 0,21 t 0,864 57,4* 1,71** 

   6,27*  7,57*    

Акцизний збір з вітчизняних 

товарів / ВВП, % 

ỹ= 1,25 + 0,08 t 0,581 12,5* 1,50** 

7,67*  3,53*    

Акцизний збір з імпортних 

товарів / ВВП, % 

ỹ= -0,08 + 0,12 t 0,897 78,4* 1,13** 

-0,88  8,86*    

Примітка:  * – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,99 (рівень значущості α=0,01); 

** – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,95 (рівень значущості α=0,05) 
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Значення коефіцієнту рівняння тренду ỹ=-0,08+0,12t показує, що 

податковий коефіцієнт за акцизним збором з імпортних товарів за 2006-

2016 рр. зростав на 0,12 %. 

Таблиця 5.17 
Степеневі рівняння тренду податкових коефіцієнтів за непрямими податками в 

Україні за даними 2006-2016 рр. 

Показник 

Рівняння тренду 
і значення 
t-критерію 
Стьюдента 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

F-критерій 
Фішера 

DW-критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

Податки на споживання / ВВП, %  
ỹ= 11,35 t 0,069 0,433 6,9** 1,96* 
53,22*   2,62**    

ПДВ / ВВП, % 
ỹ= 9,04 t 0,011 0,018 0,2 2,24** 
48,42*   0,41    

Податки на міжнародну торгівлю 
та зовнішні операції / ВВП, % 

ỹ= 1,21 t -0,100 0,063 0,6 2,28** 
0,86   -0,78    

Акцизний збір / ВВП, % 
ỹ= 1,25 t 0,383 0,762 28,8* 1,40** 
1,80   5,36*    

Акцизний збір з вітчизняних 
товарів / ВВП, % 

ỹ= 1,19 t 0,233  0,555 11,2* 1,67** 
1,41   3,35*    

Акцизний збір з імпортних товарів 
/ ВВП, % 

ỹ= 0,14 t 0,859 0,870 60,4* 0,72 
-10,39*   7,77*    

Примітка:  * – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,99 (рівень значущості α=0,01); 
** – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,95 (рівень значущості α=0,05) 
 

Графіки ліній тренду податкових коефіцієнтів за податковими на 

споживання загалом та за структурними складовими (рис. 5.5) підтверджує 

висновки як про існування, так і про відсутність основної тенденції зміни 

досліджуваних податкових коефіцієнтів. 

Відсутність основної тенденції розвитку для податкових коефіцієнтів за 

такими складовими непрямих податків як податок на додану вартість і 

податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції дозволяє зробити 

висновок про неврегульованість державної фіскальної політики за цими 

показниками.  
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Рис. 5.5 Емпіричні і теоретичні лінії тренду податкових коефіцієнтів за 

податками на споживання в Україні за даними 2006-2016 рр. 

 

Особливо слід звернути увагу на високу статистичну вірогідність моделі 

тренду податкового коефіцієнта за акцизним збором з імпортних товарів. Це 

відображає сподівання держави на постійне зростання податкових надходжень 

з акцизного збору саме з імпортних товарів, а не з вітчизняних. 

Для визначення напрямків податкового регулювання пропонуємо 

використати аналітичний інструментарій моделей тренду податкових 

коефіцієнтів за прямими податками, які визначають динаміку пропозиції. 

Аналіз тенденції зміни відносних показників, розрахованих за значенням 
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прямих податків, валового внутрішнього продукту і доходів до зведеного 

бюджету показав зовсім іншу картину – переважно всі показники податкових 

коефіцієнтів та податкового навантаження вказують на тенденцію до 

спадання. Тобто податкові коефіцієнти та податкове навантаження за прямими 

податками щороку знижувалися, а не зростали (табл. 5.18, табл. 5.19).  

Таблиця 5.18 
Лінійні рівняння тренду податкових коефіцієнтів прямих податків 

 в Україні  за даними 2006-2016 рр. 

Показник 

Рівняння тренду 
і значення 
t-критерію 
Стьюдента 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

F-критерій 
Фішера 

DW-критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

Прямі податки / ВВП, % 
ỹ= 10,65  -0,41 t 0,757 28,0* 1,09** 
20,08*   -5,29*    

Податок на прибуток 
підприємств / ВВП, % 

ỹ= 5,32  -0,27 t 0,778 31,6* 1,65* 
16,13*   -5,62*    

Податок на доходи 
фізичних осіб / ВВП, % 

ỹ= 5,27  -0,19 t 0,592 13,0* 0,81 
14,97*   -3,61*    

Єдиний податок для 
суб’єктів малого 
підприємництва / ВВП, % 

ỹ= 0,06 + 0,05 t 0,709 21,9* 0,63 

0,81   4,68*    

Єдиний податок з 
юридичних осіб / ВВП, % 

ỹ= 0,08 + 0,003 t 0,180 2,0 0,64 
5,05   1,41    

Єдиний податок з фізичних 
осіб / ВВП, % 

ỹ= 0,02 + 0,03 t 0,772 30,5* 0,97 
0,37   5,52*    

Примітка:  * – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,99 (рівень значущості α=0,01); 
** – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,95 (рівень значущості α=0,05) 
 

Більш глибший аналіз статистичної достовірності лінійних рівнянь 

тренду вказав на існування лінійної тенденції розвитку тільки для такого 

показника податкового коефіцієнта прямих податків як податок на прибуток 

підприємств. 

Щодо тенденції у динаміці податкового навантаження можна 

стверджувати, що лінійний характер зміни був характерним тільки для прямих 

податків загалом і податку на прибуток підприємств (табл. 5.19).  
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Таблиця 5.19 
Лінійні рівняння тренду податкового навантаження прямих податків в 

Україні  за даними 2006-2016 рр. 

Показник 

Рівняння тренду 
і значення 
t-критерію 
Стьюдента 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

F-критерій 
Фішера 

DW-критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

Прямі податки / ЗБ, % 
ỹ= 34,52  -1,35 t 0,687 19,8* 1,19** 
16,77*   -4,45*    

Податок на прибуток 
підприємств / ЗБ, % 

ỹ= 17,23  -0,89 t 0,766 29,4* 1,60* 
15,52*   -5,42*    

Податок на доходи 
фізичних осіб / ЗБ, % 

ỹ= 17,09  -0,61 t 0,500 9,0** 1,02 
12,41*   -3,00**    

Єдиний податок для 
суб’єктів малого 
підприємництва / ЗБ,% 

ỹ= 0,20 + 0,15 t 0,721 23,3* 0,68 

0,99   4,83*    

Єдиний податок з 
юридичних осіб / ЗБ, % 

ỹ= 0,26 + 0,010 t 0,160 1,7 0,84 
5,11*   1,31    

Єдиний податок з фізичних 
осіб / ЗБ, % 

ỹ= 0,06 + 0,11 t 0,759 28,4* 1,06** 
0,48   5,33*    

Примітка:  * – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,99 (рівень значущості α=0,01); 
** – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,95 (рівень значущості α=0,05) 

 

За усіма іншими складовими прямих податків податкове навантаження не 

мало статистично достовірної лінійної основної тенденції розвитку, оскільки 

за критерієм Фішера можна вважати, що лінійні рівняння тренду не є 

адекватними до поведінки емпіричних даних, а за критерієм Дарбіна-Уотсона 

є наявною автокореляція залишків. 

На рис. 5.6 спостерігаємо описану вище ситуацію щодо лінійної тенденції 

зміни прямих податків в Україні за 2006-2016 рр. 

 
Рис. 5.6 Лінійні рівняння тренду податкового навантаження за прямими 

податками в Україні за даними 2006-2016 рр. 
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Динаміка податкового навантаження прямих податків за 2006-2016 рр. 

мала переважно параболічний тип основної тенденції. Найбільш виражені 

тенденції відображено на рис. 5.7 – податкові коефіцієнти та податкове 

навантаження за прямими податками загалом та податок на прибуток 

підприємств характеризуються тенденцією до спадання. Показники 

ефективності єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва мали 

протилежну тенденцію розвитку – знижувались з 2005 р. до 2008-2009 р., а з 

2010 р. почала спостерігатися тенденція різкого зростання (Додаток К). 

 

  

  

  
Рис. 5.7 Параболічні моделі тренду податкових коефіцієнтів прямих податків в 

Україні за даними 2006-2016 рр. 

 

Економетричний аналіз параболічних рівнянь тренду податкових 

коефіцієнтів і податкових навантажень прямих податків за 2005-2015 рр. за 
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статистичними критеріями Фішера, Стьюдента і Дарбіна-Уотсона підтверджує 

зроблені вище висновки з високою статистичною достовірністю моделей та їх 

параметрів – усі моделі є адекватними до емпіричних даних з ймовірністю 

р=0,99, параметри рівнянь – статистично достовірними, а також є відсутня 

автокореляція залишків, що є дуже важливим аспектом для статистично 

достовірного застосування на практиці отриманих рівнянь з метою 

прогнозування податкового навантаження на майбутні періоди. 

Динаміка податкових коефіцієнтів прямих податків – зростання і 

поступовий спад – також дуже точно описана рівняннями тренду 

параболічного типу (табл. 5.20).  

Таблиця 5.20 
Параболічні рівняння тренду податкових коефіцієнтів прямих податків в 

Україні  за даними 2006-2016 рр. 

Показник 
Рівняння тренду 

і значення t-критерію 
Стьюдента 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

F-критерій 
Фішера 

DW-критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

Прямі податки / ВВП, % 
ỹ= 9,11 + 0,29 t  -0,06 t2 0,877 28,5* 1,84* 
13,40*   1,13     -2,79**       

Податок на прибуток 
підприємств / ВВП, % 

ỹ= 4,80 -0,03 t  -0,02 t2 0,812 17,2* 1,94* 
8,75*   -0,15     -1,19       

Податок на доходи 
фізичних осіб / ВВП, % 

ỹ= 4,01 + 0,40 t  -0,05 t2 0,902 36,8* 1,94* 
12,90*   3,32*     -5,03*       

Єдиний податок для 
суб’єктів малого 
підприємництва / ВВП, % 

ỹ= 0,31 -0,07 t   + 0,01 t2 0,948 72,7* 1,79* 

5,95*   -3,53*     6,06* 
      

Єдиний податок з 
юридичних осіб / ВВП, % 

ỹ= 0,13  -0,02 t   + 0,00 t2 0,745 11,7* 1,19** 
8,43*   -3,56*     4,21*       

Єдиний податок з фізичних 
осіб / ВВП, % 

ỹ= 0,13 -0,02 t   + 0,00 t2 0,878 28,7* 1,51** 
2,40**   -0,95     2,6**3       

Примітка:  * – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,99 (рівень значущості α=0,01); 

** – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,95 (рівень значущості α=0,05) 

 

Чітко виражену та статистично вірогідну описану тенденцію зміни має 

податкове навантаження за  єдиним податком з фізичних осіб (табл. 5.21). 
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Таблиця 5.21 
Параболічні рівняння тренду податкового навантаження прямих 

податків в Україні за даними 2006-2016 рр. 

Показник 
Рівняння тренду 

і значення t-критерію 
Стьюдента 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

F-критерій 
Фішера 

DW-критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

Прямі податки / ЗБ, % 
ỹ= 28,31 + 1,52 t -0,24 t2 0,855 23,7* 2,16* 

11,23*   1,57     -3,05*    
Податок на прибуток 
підприємств / ЗБ, % 

ỹ= 14,99 + 0,15 t  -0,09 t2 0,822 18,4* 2,05* 
8,60*   0,22     -1,59    

Податок на доходи 
фізичних осіб / ЗБ, % 

ỹ= 12,38 + 1,56 t -0,18 t2 0,844 21,7* 2,25* 
8,95*   2,95**  -4,21*    

Єдиний податок для 
суб’єктів малого 
підприємництва / ЗБ,% 

ỹ= 0,93  -0,19 t + 0,03 t2 0,927 50,4* 1,58** 

4,89*   -2,60**   4,73* 
   

Єдиний податок з 
юридичних осіб / ЗБ, % 

ỹ= 0,41  -0,06 t + 0,01 t2 0,598 5,9** 1,35 
6,49*   -2,47   2,95*    

Єдиний податок з 
фізичних осіб / ЗБ, % 

ỹ= 0,38  -0,04 t  + 0,01 t2 0,838 20,7* 1,42 
 1,92   -0,53   1,97    

Примітка:  * – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,99 (рівень значущості α=0,01); 
** – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,95 (рівень значущості α=0,05) 

 

Враховуючи статистичну оцінку достовірності моделей, можна 

рекомендувати для розрахунку прогнозу податкового навантаження в Україні 

за прямими податками саме параболічні рівняння тренду. 

Проблема визначення податкового навантаження загострюється ще й 

тим, що близько половини економічно активних суб’єктів господарювання 

знаходиться в тіні і, як мінімум, половина платників податків приховують свої 

доходи від оподаткування. 

Повне податкове навантаження несе лише незначна частка економічно 

активного населення держави. Саме ця проблема є однією з пріоритетних при 

визначення податкового навантаження, оскільки спотворення офіційних даних 

унеможливлює коректно визначити податковий тиск і приймати регулятивні 

рішення. Трансформація податкового навантаження для платників податків в 

Україні стосується перерозподілу податкового навантаження між 
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добросовісними й недобросовісними (тіньовими) платниками податків та 

потребує удосконалення системи податкових пільг. Тобто детінізація 

економіки є однією з найважливіших передумов для можливості коректно 

визначати і розподіляти податкове навантаження на суб’єктів 

господарювання.  

Отже, реальне податкове навантаження в Україні, яке несуть 

законослухняні платники податків, набагато вище від офіційно визначеного. 

Головними причинами цієї розбіжності є: відсутність стабільної та 

довгострокової податкової політики, науково обґрунтованих пріорітетів її 

проведення; постійні зміни податкового законодавства, які практично важко 

відстежити та виконати; наявність значної кількості податкових пільг та 

преференцій, що надаються різним категоріям платників податків; існування 

механізму незаконного тіньового податкового тиску; наявність хабарництва та 

корупції, що дає змогу уникати сплати податків та збільшує податковий борг. 

Ці та інші причини є основою для визначення методів та інструментів 

механізму трансформації регулювання податкового навантаження.  

Таким чином, для підвищення ефективності податкового регулювання 

необхідно вирішити низку проблем, серед яких важливе значення має 

детінізація економіки та створення належних макроекономічних умов для 

стимулювання сукупного попиту як вирішального фактора пожвавлення 

економіки, нарощування виробництва, а відтак і розширення податкової бази.  

Пріоритетами детінізації економіки у контексті податкового 

регулювання є реалізація наступних пріоритетів: 1) забезпечення всім 

суб’єктам господарювання однакових умов оподаткування; 2) зменшення 

податкового навантаження; 3) забезпечення ефективного податкового 

адміністрування та стабільності фіскального регулювання.  

Для реалізації даних пріоритетів необхідним є використання відповідних 

інструментів трансформаційного механізму податкового регулювання. До них 

можна віднести такі: 

– проведення податкової амністії на основі прозорої та чіткої процедури, 



 
 

368

що дозволить підвищити довіру бізнесу до держави та держави до бізнесу та 

збільшити надходження до державного бюджету;  

– збільшення ролі електронних систем в адмініструванні податків, що 

дозволить зменшити фізичний контакт податківців з платниками податків і 

покращить прозорість податкового контролю; 

– зменшення податкового навантаження та скорочення кількості 

обов’язкових платежів і податкових пільг, що забезпечить рівні умови для всіх 

платників податків і скоротить стимули до зменшення випадків мінімізації 

податкових зобов’язань;  

– реформування спрощеної системи, щоб вона включала лише дійсно 

малі підприємства, а не була інструментом для тінізації фінансових потоків;  

– вирішення проблеми заборгованості із повернення ПДВ для підтримки 

експорту та підвищення довіри бізнесу до держави;  

– посилення відповідальності за використання тіньових податкових схем 

при веденні бізнесу та умисній мінімізації податкових зобов’язань.  

Розроблений трансформаційний механізм податкового регулювання 

включає  методику оцінки впливу податкового навантаження на 

макропараметри стабілізації економіки. Аналітичний інструментарій 

механізму податкового регулювання передбачає моніторинг: параметрів 

податкового навантаження в цілому та в розрізі прямих і непрямих податків; 

коефіцієнтів податкової (фіскальної) ефективності (податкові коефіцієнти, 

коефіцієнти ефективності податків, коефіцієнти еластичності податків); 

економетричні моделі прогнозування рівня прямого та непрямого 

оподаткування та впливу податкового навантаження на макропараметри 

стабілізації економіки. 

Для  стимулювання  сукупної  пропозиції  необхідні  наступні  

передумови на  момент  запровадження трасформаційного механізму:   

переважання  у  структурі   ВВП індивідуальних  доходів  та  їх  незначне   чи  

прийнятне  розшарування;    достатній  рівень  розвитку  грошово-кредитної  

сфери;   незначний  чи  прийнятний  рівень  тіньової  сфери;   висока  
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податкова  культура  платників  та  сталі  податкові  традиції. 

Аналіз   наявних передумов  розширення  сукупного  попиту на основі 

аналізу непрямого оподаткування  через  податкове  стимулювання     свідчить 

про  необхідність  розвитку  структурних  і  перерозподільчих  процесів,  які  

впливають  на  податкову  базу, а саме:  впорядкування  субсидіальної  і  

пільгової  політики;  перегляд  структури  податкового  навантаження, його  

галузевого розподілу,  податкової  бази,   застосування  стимулюючих  

елементів(зниження  ставок  при  збереженні  їх  прогресії,  надання  

стимулюючих  інвестиційних і  інноваційних   пільг). 

Оцінка  відповідності  передумов  запровадження  податкового  

стимулювання  сукупної  пропозиції на основі аналізу прямого оподаткування,  

що  найбільш  відповідає   стабілізації  економічного  розвитку,  доводить  

необхідність  досягнення  адекватності  податкових  норм перерозподільчим 

та макроструктурним   чинникам.  Їх   аналіз  свідчить,  що  в  Україні  ще  не  

сформувались умови  для  успішної  реалізації  податкового  стимулювання  

сукупної  пропозиції,  хоча  формальні  норми  відповідають  такому  

регулюючому  заходу.   

Стан сучасного податкового регулювання характеризуються  такими 

тенденціями. Податки на доходи (прибуток) виступають на ринку як 

макроекономічні стабілізатори та мікроекономічні регулятори, діючи як 

вбудовані механізми гнучкості, тобто фінансові важелі, що впливають на 

фінансові результати господарювання, загальну ефективність національної 

економіки. Такі податки можуть використовуватися як стимулюючий  

фіскальний інструмент стабілізації економіки країни. 

Податкова гармонізація зумовила адекватні структурні зміни в системі 

доходно-прибуткового оподаткування в Україні. Водночас досягти 

поставленої мети складно через нерозвиненість фінансового ринку та 

непрозорість схеми обліку бази оподаткування. Проблема також 

ускладнюється економічною нестабільністю, яка породжує непрогнозованість 

фінансових рішень і масове ухиляння від оподаткування. Намагання якомога 
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швидше перетворити прибуткові податки в ефективні важелі ринкової 

економіки супроводжувалися низкою суб’єктивних прорахунків, частим 

переглядом законодавчих податкових норм, що в підсумку поглибило 

фінансові суперечності в середовищі платників. 

Нестабільність податкового законодавства в сфері прибуткового 

оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, 

неузгодженість фіскально-мотиваційних пріоритетів економічного розвитку 

спричинили динамічну невідповідність між величиною податкової бази та 

обсягом податкового навантаження. 

Дослідження механізму оподаткування прибутку підприємств 

засвідчили низку його недоліків організаційно-фіскального характеру. Крім 

того, прибуткове оподаткування як інструмент податкової політики вимагає 

постійного вдосконалення з урахуванням потреб стимулювання розвитку 

підприємницької діяльності. У процесі реформування податку на прибуток 

увагу слід зосередити на оптимізації рівня податкового навантаження, 

раціоналізації механізму адміністрування податку, його перетворенні в стимул 

економічного зростання. 

Кількісний обсяг та якісні функціональні характеристики податкових 

пільг змінюються під впливом макроекономічних тенденцій, політичної 

ситуації в країні, а також залежать від рівня розвитку ринкових інституцій, 

можливостей ефективного адміністрування податків. 

Подоходне оподаткування громадян в Україні доцільно систематизувати 

з урахуванням потреби вирішення двох комплексів проблем: перший 

пов’язаний з оптимізацією бази оподаткування, а другий стосується рівня 

ставок податку та порядку їх застосування як щодо окремих платників, так і 

щодо окремих джерел доходів в процесі нарахування та сплати останніх. 

Чинна пропорційна шкала фіскальних вилучень є одним із негативних 

явищ податкової політики. Світовий досвід свідчить про переваги 

диференційованого оподаткування доходів фізичних осіб. 

Трансформація податкового регулювання на майно має полягати у 
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суттєвому удосконаленні механізмів та принципів оподаткування майна, на 

основі якого можна збільшити надходження від нього і замістити ними прямі 

податки.  

Проблематика непрямого оподаткування як важливої складової 

зовнішньоторговельного регулювання особливо актуалізується в сучасний 

період прискорення глобалізійних процесів у світовій економіці та посилення 

залежності розвитку національних економік від їх адекватної участі у 

міжнародному економічному співробітництві. 

Тенденції посилення ролі оподаткування споживання на внутрішньому 

ринку та міжнародної діяльності, що має місце в останні три роки, матимуть 

своє продовження на середньострокову перспективу, особливо враховуючи 

відчутний ціновий тиск на розвиток економіки.  Це, з одного боку, полегшує  

практичне наповнення бюджетів, а з іншого – формує нові виклики 

економічній стабільності. Залишаються відкритими для дослідження питання 

обґрунтування оптимального співвідношення між прямими та непрямими 

податками в системі податкових джерел формування доходної бази бюджету 

країни. 

Проблематика підвищення рівня прогнозованості та обґрунтованості 

планових показників бюджету, враховуючи діючу практику виконання 

планових завдань з непрямих податків, буде актуальною на середньострокову 

перспективу. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. В умовах економічної, політичної та військової нестабільності в 

Україні особливої актуальності набуває теоретико-методологічне 

обґрунтування концепції податкового регулювання національної економіки за 

умов фінансових дисбалансів, а також обґрунтування найбільш дієвих його 

інструментів, оскільки подолання наслідків кризи суттєво залежить від 

побудови збалансованої й адекватної податкової системи із оптимальним 
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набором гнучких важелів регулювання. 

2. Необхідність вирішення проблем стабілізації економіки країни на 

засадах розвитку теоретико-методологічної бази дослідження податкової 

системи зумовили актуальність і важливість розробки методологічних питань 

макроекономічного податкового регулювання економіки. З огляду на 

викладене необхідно детальніше дослідити податкову систему, з позицій 

застосування регулятивної функції податків, а також визначити перспективи 

реформування вітчизняної податкової системи з урахуванням світового 

фіскального досвіду.  

3. Податкове регулювання – це багатогранне і складне явище, яке 

відіграє важливу роль у державному регулюванні економіки. Податкове 

регулювання держави – це сукупність цілеспрямованих заходів держави щодо 

науково-методичного, нормативно-правового, інституційно-організаційного, 

інформаційно-аналітичного, ресурсного забезпечення процесів запровадження 

і стягнення податків та їх адміністрування, що спрямовані на задоволення 

потреб і інтересів суспільства, а також реалізацію об’єктивних функцій 

податків з урахуванням впливу факторів внутрішнього середовища і зовнішніх 

векторів економічної інтеграції.  

4. З допомогою регресійного аналізу доведено, що кількісна оцінка 

впливу податкового навантаження на макропоказники  розвитку економіки 

України засвідчують його дестимулятивний характер. Для оцінювання 

наслідків податкової політики за основними макроекономічними показниками 

України побудовано низку регресійних моделей на базі статистичного пакета 

Eviews 6.0. В Україні зростання податкового навантаження провокує 

зменшення промислового виробництва (коефіцієнт регресії становить 0,038, 

статистична значущість коефіцієнта – 10%).  

5. Намір України інтегруватися в Європейський Союз зумовлює 

необхідність адаптації вітчизняного законодавства до вимог ЄС. Це стосується 

і нормативно-правових актів, які регулюють податкові відносини. Також для 

формування ефективної податкової політики європейського зразка важливим є 
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вивчення досвіду інших країн світу та врахування його під час формування 

цілей, пріоритетів і механізмів податкового  регулювання держави. 

Податкову політику, яку практикують у країнах ЄС, можна назвати 

узгодженою з інтересами кожної держави, а не уніфікованою, головна 

перевага якої полягає в тому, що вона не суперечить інтересам країн-членів. 

Податкові системи країн з розвиненою ринковою економікою формуються під 

впливом різних економічних, політичних і соціальних умов кожної держави. 

Встановлено, що у більшості зарубіжних країн поєднуються прямі (бюджетне 

фінансування) та непрямі (податкові, амортизаційні пільги) методи 

фіскального регулювання стабілізації та розвитку. Критичний аналіз реалій 

розвитку вітчизняної економіки дав змогу обґрунтувати необхідність 

поєднання найбільш ефективних механізмів податкового регулювання та 

стимулювання розвитку. З врахуванням досвіду країн – членів ЄС, основними 

напрямами трансформації податкового регулювання України є: впровадження 

норм ЄС у сфері оподаткування у національну правову систему та податкову 

практику; удосконалення принципів податкової політики; модифікація 

національної структури видів податків відповідно до європейських стандартів; 

забезпечення системного і ефективного функціонування податкового 

регулювання.  

6. Методологічною основою реалізації трансформаційного механізму 

податкового регулювання прийнято дві гіпотези. Перша –  держава з 

допомогою тих чи інших податків долає або зменшує окремі деформації. 

Виходячи з цього положення для забезпечення стабілізації економіки 

необхідно не просто знизити рівень податків у ВВП, а мінімізувати 

надлишковий податковий тягар за даного розподілу податкових надходжень. 

Друга гіпотеза –  на макропараметри впливають не стільки загальний рівень 

податкового навантаження, скільки окремі види податків. З іншого боку у разі 

перевищення граничних норм рівень оподаткування чинить негативний вплив 

на економічне зростання навіть за умови існування інших позитивних 

чинників. 
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7. Обґрунтовано  аналітичний інструментарій механізму податкового 

регулювання на макроекономічному рівні через застосування комплексу 

показників методики оцінки ефективності податкового регулювання. 

Показники податкового навантаження, податкових коефіцієнтів за прямими та 

непрямими податками та моделі їх тренду вимірюють стан  пропозиції та 

попиту на фінансові ресурси. Моделі залежностей коефіцієнтів ефективності 

та елімінації прямих та непрямих податків визначають вибір напряму 

податкового регулювання, відповідних методів та інструментів.  

8. Визначено напрями  реформування  податкового 

регулювання:усунення диспропорцій оподаткування капіталу та споживання, 

показники фіскальної ефективності непрямого та прямого оподаткування 

становлять 13,6% та 8,9% до  ВВП, тобто на рівні відповідних показників 

більшості країн – “нових” членів ЄС; – зменшення податкового тиску на 

економіку за рахунок зниження ставок за прямими та непрямими податками, 

що передбачено Податковим Кодексом, та подальшого скорочення кількості 

податків та  платежів (зменшено з 39 до 23 і планується залишити 9 податків); 

зменшення частки тіньової економіки, яка за оцінками спеціалістів в 1,5-2 рази 

перевищує середній показник по ЄС, а також протидії корупції; 

упорядкування податкових преференцій,  інноваційних та інвестиційних пільг, 

в частині обмеження терміну їх надання (не більше, ніж п’ять років) та 

контролю використання вивільнених коштів за цільовим призначенням; 

вдосконалення підходів до оподаткування природних ресурсів та акцизного 

податку: частки платежів на бензин, нафтопродукти, скраплений газ в 

загальних податкових надходженнях залишаються незначними і мають 

тенденцію до зменшення.  

9. Розроблена методика оцінки ефективності податкового регулювання 

дозволяє реалізувати: теоретичні гіпотези щодо методології податкового 

регулювання; визначити кількісні параметри податкового регулювання; 

вибрати напрями трансформацій в механізмі податкового регулювання, форми 

та інструменти їх реалізації. 
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Основні гіпотези щодо формування трансформаційного механізму 

податкового регулювання викладені автором в таких працях [215, 219, 231, 

234, 235, 236, 240, 241, 246, 253]. 
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ВИСНОВКИ   
 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і представлено нове 

вирішення важливої наукової проблеми щодо оптимізації податкового 

регулювання в умовах стабілізації економіки. Поглиблено теоретико-

методологічні підходи до визначення основ податкового регулювання, 

виявлені закономірності та причинно-наслідкові зв’язки, що обумовлюють 

вплив прямого та непрямого оподаткування на макропоказники. На основі 

аналізу параметрів податкових потоків обґрунтовано напрями їх оптимізації 

на засадах підвищення ефективності податкового регулювання. Результати 

проведеного дослідження дають підстави сформулювати такі теоретико-

методологічні, аналітичні і практичні висновки. 

1. Макроекономічний підхід до дослідження податкових потоків у 

працях вітчизняних фахівців представлено недостатньо, що звужує 

теоретичний базис обґрунтування механізмів регулювання податкових 

надходжень в розрізі прямих та непрямих податків. Дослідження впливу 

податкового навантаження на макропоказники дає можливість точніше 

визначити об’єкт управління податкового регулювання, а через нього – 

обґрунтувати трансформаційний механізм фіскального регулювання. 

2. Як об’єкти податкового регулювання вибрано поділ податків на прямі 

та непрямі, як такі, що визначають рівень попиту та пропозиції фінансових 

потоків. Податкове регулювання являє собою механізм застосування дохідно-

генеруючого та інвестиційного інструментарію, за допомогою якого держава 

створює умови для стимулювання розвитку підприємництва, диференціації та 

збільшення прямих податкових надходжень. Інструментами 

трансформаційного механізму податкового регулювання є податки, 

регулюючий вплив яких реалізується за допомогою податкових ставок, 

податкових стимулів, спеціальних та альтернативних режимів оподаткування, 

податкових пільг тощо.  

3. Проаналізовано структуру податкової системи України та на основі 
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порівняння різних класифікацій податків (традиційна, ОЕСР, МВФ, ЄСІЕР та 

бюджетна класифікація податків) відзначено їх загальну порівняльність, що 

зумовлено єдиним підходом до структуризації типових податкових форм 

одержавлення ВВП і національного доходу. Встановлено, що між ними 

існують певні технічні відмінності – у системах кодування, розміщення та 

порядку нумерації окремих підрозділів класифікаційних систем. 

Зважаючи на особливості формування системи оподаткування в Україні 

завданням податкової політики є вибір таких податків і форм оподаткування, 

які б сприяли вирішенню пріоритетних завдань стабілізації економіки. 

Доведено трактування податкової політики як суб’єктивного явища, що, з 

одного боку, має відзначатися стабільністю, а з іншого, – оперативно 

реагувати на циклічні зміни в економічній і соціальній сферах з допомогою 

відповідного податкового механізму регулювання. 

4. Податковий механізм розглядається в дисертації як системне явище – 

це сукупність прийомів, методів, податкових відносин, з допомогою яких 

здійснюється широка система розподільчих і перерозподільчих відносин, 

формуються централізовані грошові фонди для виконання функцій і завдань 

держави, проводиться регулювання соціально-економічного розвитку 

суспільства, обсягів споживання і нагромадження суб’єктів підприємницької 

діяльності. Податковий механізм охоплює всю сукупність правил, форм, 

методів оподаткування, починаючи від стадії планування податків і 

завершуючи їх обліком і звітністю. До сфери його дії належать визначення 

категорій платників податків, об’єкта і джерела податку, одиниці вимірювання 

об’єкта оподаткування, переліку пільг і ставок; встановлення штрафних 

санкцій за податкові правопорушення; інші процедури теорії та практики 

нарахування й утримання податків. Отже, податковий механізм є вагомим 

інструментом цілеспрямованої економічної політики держави за умов вільної 

конкуренції й підприємництва; він спроможний стимулювати або, навпаки, 

стримувати економічний розвиток суспільства залежно від конкретних 

завдань, стратегії й тактики фінансової політики. 
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5. Системний компонент податкового регулювання надає можливість 

визначити адекватний реаліям економіки механізм оподаткування, що поєднує 

фіскальну ефективність і здатність реалізувати конкретні регулюючі завдання 

функції стимулювання розвитку. Діалектичне сполучення системної і 

структурної складової інструментарію надає можливість адекватно 

відобразити взаємодію податкових елементів з іншими макроекономічними 

регуляторами, вплив податків на стабілізацію економіки з врахуванням 

особливості дії податкових важелів. 

6. Використання в Україні непрямих податків можна вважати важливим 

кроком на шляху формування сучасної податкової системи, оскільки ПДВ 

вважається найбільш досконалою формою непрямого оподаткування і відіграє 

важливу роль у надходженнях до державного бюджету. Причинами проблем 

податкового регулювання з допомогою непрямих податків є: значна кількість 

малоефективних податків та зборів і незначна тривалість базових податкових 

періодів; нестабільність та недосконалість нормативно-правової бази 

оподаткування й суперечливість окремих законодавчих норм; нераціональна 

система податкових пільг, що залишає можливості для ухиляння від сплати 

податків і не стимулює макроекономічну стабілізацію в Україні. Проведені 

дослідження дозволили визначити основні недоліки у практиці надання 

податкових пільг.  

7. Прямі податки або податки на доходи (прибуток) виступають на 

ринку як макроекономічні стабілізатори та мікроекономічні регулятори, діючи 

як вбудовані механізми гнучкості, тобто фінансові важелі, що впливають на 

фінансові результати господарювання, загальну ефективність національної 

економіки, реальні грошові доходи населення. Виявлено такі проблеми 

податкового регулювання прямих податків: щодо структуризації форм і видів 

прямих фіскальних вилучень; об’єкту оподаткування щодо балансового 

прибутку та структури витрат; ставки податку на прибуток та ефективної 

ставки – прямі податки є малоефективними в країнах схильних до корупції і 

самі породжують корупцію. 
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8. Розраховано та проаналізовано показники податкового навантаження: 

загальний рівень податкового навантаження в Україні (частка податкових 

надходжень у ВВП в розрізі прямих та непрямих податків; податкове 

навантаження на споживання (частка ПДВ та акцизного податку у кінцевих 

споживчих витратах населення) динаміка та тенденції. Коефіцієнт лінійного 

рівняння тренду ỹ=11,05+0,22t показує, що за період з 2005 р. по 2016 р. 

податковий коефіцієнт за непрямими податками зростав щорічно у 

середньому на 0,22 %.; податкове навантаження на прибуток (частка податку 

на прибуток підприємств у прибутку до оподаткування) тенденції в динаміці; 

загальний рівень податкового навантаження у вигляді податкових 

коефіцієнтів; для оцінювання впливу податкового навантаження на основні 

макропоказники здійснено регресійно-кореляційний аналіз, результати якого 

дозволили встановити, що із зростанням обсягів податкових надходжень на 

1 % ВВП України зростатиме на 0,6 %, обсяги експорту зменшуються на 

0,23 %, обсяги інвестицій скорочуються на 0,23 %. 

9. Кількісна оцінка впливу податкового навантаження на 

макропоказники розвитку економіки України засвідчує його дестимулятивний 

характер. Результати досліджень функціональних зв’язків податкової політики 

з основними показниками соціально-економічного розвитку України, 

послужили підставами для таких висновків: збільшення обсягу податкових 

надходжень зумовлює зменшення обсягу інвестицій, визначає слабку 

динаміку приватного інвестування та спричиняє зростання інфляційних 

очікувань; значне податкове навантаження є свідченням неефективного 

управління та неадекватної економічної політики; вплив податкової політики є 

негативним для довгострокового економічного зростання, зокрема через 

нестимулювання розвитку малого та середнього підприємництва. 

10. Використання тестів Грейнджера для визначення причинно-

наслідкових зв’язків засвідчило стійкість впливу податкових надходжень на 

обсяги ВВП, імпорту, індекс інфляції, рівень безробіття та обсяги інвестицій в 

економіку України. Взаємозв’язок між рівнем оподаткування та 
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макропараметрами стабілізації економіки залежить від оцінки трендів, що 

дозволяє стверджувати про вплив у короткостроковій перспективі – 

податкового коефіцієнту, а у довгостроковій – податкового навантаження. 

Оптимізація структури податків за умови їх ефективного та раціонального 

використання може сприяти економічній стабілізації та розвитку. 

11. Специфічність вихідних умов податкового регулювання потребує 

запровадження трансформаційного механізму, що об’єднував би 

інструментарій, спрямований на стимулювання попиту, пропозиції та 

перерозподіл доходів в напрямку як забезпечення рівнонапруженості 

оподаткування, так і зниження диференціації доходів. В такому механізмі 

регулююча ефективність оподаткування нерозривно поєднана з його 

фіскальною достатністю та здатністю реалізувати функції стимулювання. 

Напрями оптимізації фіскального регулювання обґрунтовані на основі 

запровадження в Україні державної системи фіскального моніторингу, 

визначеної як сукупність процесів дослідження розподілу податкового тягаря 

на прямі та непрямі податки, аналізу динаміки оподаткування та його впливу 

на макропоказники економічного розвитку. Окрім традиційних розрахунків 

податкових коефіцієнтів запропоновано на основі розширення моделей 

макроекономічного регулювання враховувати залежності макропараметрів від 

стимулюючої ролі фіскального навантаження, що дає можливість мінімізувати 

соціально-економічні деформації. 

12. Реалізація стимулюючої функції податків через описаний новий 

елементний інструментарій трансформаційного механізму податкового 

регулювання дозволяє чинити вплив на сукупний попит, пропозицію чи 

перерозподіл доходів. 

З погляду економічної теорії реалізація механізму податкового 

стимулювання попиту буде найбільш успішною за наступних умов: активної 

участі держави у перерозподілі (зростання рівня податкового коефіцієнту 

прямих податків); домінування прямих податків у структурі податкової 

системи; високої частки індивідуальних доходів у ВВП та їх значному 
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розшаруванні; достатньому розвитку грошово-кредитної сфери; наявності 

вільних економічних ресурсів; зростання закритості економічної системи.  
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во ЛКА, 2009. – Вип. 11. – С. 37-41. (0,26 друк. арк., особистий внесок: 

методи економічного аналізу податкового навантаження 0,09 друк. арк.). 

63. Турянський Ю. І. Про формальне і реальне накопичення капіталу / 

Ю. І. Турянський, Г. І. Башнянин, А. Г. Драбовський // Перехідні економічні 

системи: збірник наук. праць студентів, аспірантів і викладачів. – Львів: Вид-

во ЛКА, 2012. – Вип. 14. – С. 17-18. (0,12 друк. арк., особистий внесок: 

методи економічного аналізу накопичення капіталу 0,04 друк. арк.). 

64. Турянський Ю. І. Аналітичне забезпечення фіскальної політики 

стабілізації економіки / Ю. І. Турянський // Науковий журнал “Альманах 

науки”. – Львів:  Видавець ФОП Камінська А. П. – 2017. – №4. – С.16-19. (0,23 

друк. арк.). 

 

 



 
 

428

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення та результати досліджень, викладені в дисертації, 

пройшли апробацію шляхом обговорення та отримали позитивну оцінку на: 

— 20 міжнародних науково-практичних конференціях:  

1. “Найновите постижения на европейската наука” (София, 17-25 юни 2011 

г.) – публікація тез. 

2. “Сучасний соціокультурний простір” (Київ 22-24 вересня 2011 р.) – 

публікація тез. 

3. “Věda a vznik – 2011/2012” (Praha 27.12.2011-05.01.2012) – публікація тез. 

4. “Achievement of high school” (София 17-25 November, 2012) – публікація 

тез. 

5. “Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami” (Przemyśl 07-15 

listopada 2012 r.) – публікація тез. 

6. “Wykształcenie i nauka bez granic”(Przemyśl 07-15 grudnia 2012 r.) – 

публікація тез. 

7. “Zprávy vědecké ideje” (Praha 27 října – 05 listopadu 2012 r.) – публікація тез. 

8. “Kluczowe aspekty naukowej działalności” (Przemyśl 07-15 stycznia 2013 r.) – 

публікація тез. 

9. “Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку” 

(Київ, 23-25 травня 2013 р.) – публікація тез. 

10. “Efektivní nástroje moderních věd” (Praha 27 dubna – 05 května 2013 r.) – 

публікація тез. 

11. “Новината за напреднали наука” (София 17-25 майя 2013 г.) – публікація 

тез. 

12. “Europejska nauka XXI powieką” (Przemyśl 07-15 maja 2013 r.) – публікація 

тез. 

13. “Настоящи изследвания и развитие на съвременната наука” (София 17-25 

януари 2014 г.) – публікація тез. 
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14. “Strategiczne pytania światowej nauki” (Przemyśl 07-15 lutego 2014 r.) – 

публікація тез. 

15. “Динамиката на съвременната наука”(17-25 София юли 2014 г.) – 

публікація тез. 

16. “Aplikované vědecké novinky” (Praha 27 červenců – 05 srpna 2014 r.) – 

публікація тез. 

17. “Trends of modern science” (Sheffield May 30 – June 7, 2014) – публікація 

тез. 

18. “Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та практичні аспекти” 

(Одеса 15-16 серпня 2014 р.) – публікація тез. 

19. “Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних 

економічних відносин” (Львів : ЛЕФ 4-5 липня 2014 р.) – публікація тез. 

20. “Наука та інформація” (Європейський центр науки Київ 29-30 червня 2017 

р.).  – публікація тез. 

5 Всеукраїнських науково-практичних конференціях:  

1. “Значення сучасної науки для динамічного розвитку України” (Тернопіль : 

ТНЕУ 29-30 грудня 2011 р.) – публікація тез. 

2. “Соціум. Наука. Культура” (Київ 24-26 січня 2012 р.) – публікація тез. 

3. “Інтердисциплінарні дослідження в галузях інформаційних технологій, 

економіки, математики і техніки” (Тернопіль: ТНЕУ, 29-30 жовтня 2012) – 

публікація тез. 

4. “Сучасна наука – інструмент динамічного розвитку економіки України” 

(Тернопіль : ТНЕУ, 2013) – публікація тез. 

5. “Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-

інтеграційних процесів” (Львів ЛКА 28 лютого 2014 р.). – публікація тез. 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Податки на різних етапах історичного розвитку 

Істо-
ричні 

періоди 

Спосіб 
вироб- 
ництва 

Основні  
джерела  
доходів 

Основні напрями 
державних витрат 

 

Основні 
джерела 
фінансу- 

вання 

Форми 
оподаткування 

Види 
податків 

Д
ав

ні
 р

аб
ов

ла
сн

и-
 

ць
кі

 д
ер

ж
ав

и 
(Є

ги
- 

пе
т,

 Г
ре

ці
я,

 Р
им

) 

Ра
бо

вл
ас

ни
ць

ки
й 

С
іл

ьс
ьк

е 
го

сп
од

ар
ст

во
 Високі продуктивні 

витрати на утрима-
ння верховної влади, 
збройні сили, видо-
вища; незначні про-
дуктивні витрати – 
на інфраструктуру Д

ан
ин

а,
 п

од
ат

ки
 

Непряме оподатку-
вання торгівлі й ім-
порту товарів. Епі-
зодичне пряме на-

туральне чи грошо-
ве оподаткування 

М
об

іл
із

ац
ія

 
до

хо
ді

в 

С
ер

ед
нь

ов
іч

на
 

Є
вр

оп
а 

Ф
ео

да
ль

ни
й 

С
іл

ьс
ьк

е 
го

сп
од

ар
ст

во
, 

ре
мі

сн
иц

тв
о 

Високі непродук-
тивні витрати на 

утримання голови і 
державного апарату, 

збройні сили. Від-
носно невеликі про-
дуктивні витрати – 
на інфраструктуру 

Д
ан

ин
а,

 р
ег

ал
ії,

 
по

да
тк

и 

Прямі різноманітні, 
але однотипні в 

натуральній і гро-
шовій формах по- 

датки на землю 
індивідуумів. Не-
пряме оподаткува-

ння торгівлі М
об

іл
із

ац
ія

 д
ох

од
ів

, 
ре

гу
лю

ва
нн

я 
ок

ре
ми

х 
ст

ор
ін

 г
ос

по
да

рс
ьк

ог
о 

ж
ит

тя
 

К
ла

си
чн

ий
 

ка
пі

та
лі

ст
ич

ни
й 

К
ап

іт
ал

іс
ти

чн
ий

 

П
ро

ми
сл

ов
е 

ви
ро

бн
иц

тв
о 

Продуктивні витра-
ти на інфраструкту-
ру, у т. ч. промислову. 
Непродуктивні – на 
утримання держав-

ного апарату, зброй-
ні сили 

П
од

ат
ки

 

Пряме грошове опо- 
даткування доходів 

фізичних осіб. 
Акцизи та інші 

непрямі податки на 
торгівлю 

М
об

іл
із

ці
я 

і п
ер

ер
оз

по
ді

л 
до

хо
ді

в,
 р

ег
ул

ю
ва

нн
я 

ек
он

ом
іч

ни
х 

пр
оц

ес
ів

 
на

 м
ік

ро
рі

вн
і 

С
уч

ас
ни

й 
пе

рі
од

 –
  

ро
зв

ин
ен

і д
ер

ж
ав

и 

Зм
іш

ан
а 

ек
он

ом
ік

а 

Н
ад

ан
ня

 п
ос

лу
г,

  
пр

ом
ис

ло
ве

 в
ир

об
ни

цт
во

 

Високі продуктивні 
витрати на формува-
ння людського капі- 
талу (освіта, охорона 

здоров’я), НДКР, 
інформаційну і про-
мислову інфраструк- 
туру. Високі непро- 
дуктивні витрати – 
на соціальне забез-

печення, розв’язання 
екологічних проб-

лем. Відносно неви-
сокі витрати на утри-

мання державного 
апарату, національ-

ну оборону 

П
од

ат
ки

 

Непряме універсаль-
не оподаткування 

споживання. Пряме 
грошове оподаткува-

ння доходів фізич-
них та юридичних 
осіб. Обов’язкові 

відрахування на со-
ціальне страхування 

М
об

іл
із

ац
ія

 і 
пе

ре
ро

зп
од

іл
 

до
хо

ді
в,

 ін
ст

ру
ме

нт
 м

ік
ро

- 
і м

ак
ро

ек
он

ом
іч

но
го

 р
ег

ул
ю

ва
нн

я 

Джерело: систематизовано автором. 
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Додаток В 

 
Рис. В.1 Допоміжні суб’єкти оподаткування та їх повноваження 

Джерело: побудовано автором. 
 

 
Рис. В.2 Класифікація податкових пільг за елементами оподаткування 

Джерело: побудовано автором.

Банки та фінансово-
кредитні установи 

Податкові агенти Збирачі окремих податків і 
зборів 

Виконують платіжні дору-
чення платників про перека-
зування податкових плате-
жів на бюджетні та поза-

бюджетні рахунки Держав-
ного казначейства; у межах 
чинного законодавства на-
дають необхідну інформа-
цію органам Державної по-

даткової служби про рух 
коштів на рахунках платни-
ків, про відкриття та закрит-

тя відповідних рахунків 

Проводять нарахування, 
утримання податків з дохо-

дів фізичних осіб, ведуть 
податковий облік податко-
вих сум. Виступають посе-
редницькою ланкою у взає-
мовідносинах платників – 

фізичних осіб з Державною 
податковою службою. 

Несуть відповідальність за 
правильність нарахування 

та повноту сплати податку з 
доходів фізичних осіб 

Здійснюють приймання по-
датків, зборів інших обов’-
язкових платежів з подаль-
шим їх переказуванням на 

бюджетні або позабюджетні 
рахунки, відкриті в органах 
Державного казначейства  

Різновиди податкових пільг 

Звільнення від сплати податків 
окремих категорій платників  

Використання спеціальних  
методів податкового обліку 

Коригування (зменшення)  
об’єкта оподаткування  

Подовження термінів  
податкового періоду 

Коригування (зменшення) 
податкової бази 

Диференціація податкових ставок  

Зменшення податкового 
зобов’язання  

Відстрочка та розстрочка  
сплати податків 

Податковий кредит 
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Порівняння основних податкових ставок 
 

 Була Стала  
Частка податку в сукупних 

доходах уряду (січень–жовтень 
2015 року; %) 

ПДВ 20% 20%  22,4% 

Податок на доходи фізичних 
осіб 15%/20%* 18%**  9,0% 

Податок на прибуток 
підприємств 18% 18%  5,2% 

Єдиний соціальний внесок: 44,6% 22%  20,8% 

– який сплачує роботодавець 41%*** 22%  … 

– який сплачує працівник 3,6% 0,0%  … 
Примітки: *15% на доходи, нижчі 12 180 грн (10 мінімальних зарплат), 20% на доходи, 
вищі від цього значення, податкова пільга в розмірі 0,5 мінімальної зарплати (1218 грн на 
місяць) для зарплат нижчих від 1,4 мінімальної; **податкова пільга в розмірі 0,5 
мінімальної зарплати (1378 грн на місяць) для зарплат нижчих 1,4 мінімальної; ***середнє 
значення ставок більш ніж 70 видів податків.  
Джерела: Верховна Рада, Міністерство фінансів, підрахунки автора 
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Додаток Г 
 

Система податкової класифікації організації  
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) [106] 

1000 Податки на дохід, прибуток і приріст капіталу  
 1100 Податки на дохід, прибуток і приріст капіталу фізичних осіб 
 1200 Податки на дохід, прибуток і приріст капіталу юридичних осіб 
2000 Внески на соціальне страхування  
 2100 Внески на соціальне страхування найманих працівників  
 2200 Внески на соціальне страхування працедавців 
 2300 Внески на соціальне страхування самозайнятих і незайнятих осіб 
3000 Податки на заробітну плату і робочу силу  
4000 Податки на власність  
 4100 Періодичні податки на нерухомість 
  4110 Періодичні податки на нерухомість домогосподарств 
  4120 Інші періодичні податки на нерухомість  
 4200 Поточні податки на чисті активи 
  4210 Індивідуальні поточні податки на чисті активи 
  4220 Корпоративні поточні податки на чисті активи 
 4300 Податки на нерухомість, спадщину та дарування 
  4310 Податки на нерухомість і спадщину 
  4320 Податки на дарування 
 4400 Податки на фінансові операції та операції з капіталом  
 4500 Інші неперіодичні (одноразові) податки на власність 
  4510 Неперіодичні (одноразові) податки на чисті активи 
  4520 Інші неперіодичні (одноразові) податки на власність  
5000 Податки на товари і послуги  
 5100 Податки на виробництво, продаж, передачу, оренду та поставку товарів та послуг 
  5110 Загальні податки на виробництво, продаж, передачу, оренду та поставку товарів 

та послуг 
  5111 Податок на додану вартість 
  5112 Податок з продажу 
  5113 Інші загальні податки на товари і послуги 
  5120 Податки на виробництво, продаж, передачу, оренду та поставку певних товарів і 

послуг 
  5121 Акцизи 
  5122 Прибутки від фіскальних монополій 
  5123 Імпортні мита та митні збори 
  5124 Податки на експорт  
  5125 Податки на інвестиційні товари 
  5126 Податки на специфічні послуги 
  5127 Інші податки на міжнародну торгівлю та операції 
  5128 Інші податки на певні товари та послуги  
 5200 Податки на використання товарів або на дозволи на використання товарів або 

здійснення діяльності  
  5210 Поточні податки на використання товарів або на дозволи на використання товарів 

або здійснення діяльності 
  5211 Платежі власників автотранспорту (фізичних осіб) 
  5212 Інші платежі з власників автотранспорту 
  5213 Інші поточні податки на використання товарів або дозволи на використання 

товарів або здійснення діяльності 
  5220 Одноразові податки на використання товарів або на дозволи на використання 

товарів або здійснення діяльності 
6000 Інші податки 
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Таблиця Г.1 
Класифікація податків і зборів Європейської системи  

інтегрованих економічних рахунків [278] 
Податки на продукцію та імпорт (Taxes on Production and Import) 
Податки на продукти (Taxes on Products) 

Податок на додану вартість (Value added taxes) 
Податки і мита на імпорт (Taxes and duties on imports excluding VAT) 

Ввізне мито (Import duties) 
Податки на імпорт за винятком ПДВ та ввізного мита (Taxes on imports, excluding VAT and 
import duties) 

Податки на імпортну сільськогосподарську продукцію (Levies on imported agricultural 
products) 
Компенсаційне мито на імпорт (Monetary compensatory amounts on imports) 
Акцизні збори (Excise duties) 
Загальні податки на торгівлю (General sales taxes) 
Податки на специфічні послуги (Taxes on specific services) 
Прибутки з імпортних монополій (Profits of import monopolies) 

Податки на продукти, крім ПДВ та податків на імпорт (Taxes on products, except VAT and import 
taxes) 

Акцизний збір і податки на споживання (Excise duties and consumption taxes) 
Гербовий збір (Stamp taxes) 
Податки на фінансові операції та операції з капіталом (Taxes on financial and capital 
transactions) 
Податки на державну реєстрацію автомобілів (Car registration taxes) 
Податки на розваги (Taxes on entertainment) 
Податки на лотереї, азартні ігри, ставки (Taxes on lotteries, gambling and betting) 
Податки на страхові премії (Taxes on insurance premiums) 
Інші податки на специфічні послуги (Other taxes on specific services) 
Загальний податок з продажу чи податок з обороту (General sales or turnover taxes) 
Прибутки від фіскальних монополій (Profits of fiscal monopolies) 
Вивізне мито і компенсаційне мито на експорт (Export duties and monetary compensatory 
amounts on export) 
Інші податки на продукти (Other taxes on products) 

Інші податки на продукцію (Other taxes on production) 
Податки на землю, будинки та інші споруди (Taxes on land, buildings and other structures) 
Податки на використання нерухомості (Taxes on the use of fixed assets) 
Податки на заробітну плату (Total wage bill and payroll taxes) 
Податки на міжнародні операції (Taxes on international transactions) 
Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність (Business and professional licenses) 
Податки за забруднення (Taxes on pollution) 
Відшкодування з ПДВ (плоска шкала ставок) (Under-compensation of VAT (flat rate system)) 

Інші податки на продукти (Other taxes on production) 

Поточні податки на доходи, багатство тощо (Current taxes on income, wealth, ect.) 
Податки на доходи (Taxes on income) 

Податки на доходи фізичних осіб чи домогосподарств, включаючи отримані вигоди (Taxes on 
individual or household income incl. holding gains) 
Податки на доходи чи прибутки корпорацій, включаючи отримані вигоди (Taxes on the income 
or profits of corporations incl. holding gains) 
Інші податки на отримані вигоди (Other taxes on holding gains) 
Податки на виграші у лотереї або азартні ігри (Taxes on winnings from lottery or gambling) 
Інші податки на доходи (Other taxes on income) 
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Закінчення табл. Г.1 
Інші поточні податки (Other current taxes) 

Поточний податок на капітал (Current taxes on capital) 
Подушний податок (Poll taxes) 
Податки на витрати (Expenditure taxes) 
Плата домогосподарств за ліцензії (Payments by households for licences) 
Податки на міжнародні операції (Taxes on international transactions) 
Інші поточні податки (Other current taxes) 

Податки на капітал (Capital taxes) 
Податок на передачу капіталу (Taxes on capital transfers) 
Податок на капітал (Capital levies) 
Інші податки на капітал (Other capital taxes) 
Фактичні соціальні внески (Actual social contributions) 
Фактичні соціальні внески роботодавців (Employers’ actual social contributions) 

Обов’язкові фактичні соціальні внески роботодавців (Compulsory employers’ actual social 
contributions) 
Добровільні фактичні соціальні внески роботодавців (Voluntary employers’ actual social 
contributions) 

Соціальні внески найманих працівників (Employees’ social contributions) 
Обов’язкові внески найманих працівників (Compulsory employees’ social contributions) 
Добровільні внески найманих працівників (Voluntary employees’ social contributions) 

Соціальні внески само- та незайнятих осіб (Social contributions by self- and non-employed persons) 
Обов’язкові внески самозайнятих та незайнятих осіб (Compulsory contributions by self- and non-
employed persons) 
Добровільні внески самозайнятих та незайнятих осіб (Voluntary contributions by self- and non-
employed persons) 

Нараховані соціальні внески (Imputed social contributions) 
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Додаток Д 

Класифікація податків Міжнародного валютного фонду [278]  
11 Податки  
111 111 Податки на доходи, прибуток, і доходи від приросту капіталу  

1111 1111 З фізичних осіб  
1112 1112 З корпорацій та інших підприємств  
1113 1113 Змішані  

112 112 Податки на фонд заробітної плати і робочу силу  
113 113 Податки на власність  

1131 1131 Періодичні податки на нерухоме майно  
1132 1132 Періодичні податки на чисту вартість майна  
1133 1133 Податки на успадковане майно, спадщину та дарування  
1134 1134 Податки на фінансові операції та операції з капіталом  
1135 1135 Інші неперіодичні податки на власність  
1136 1136 Інші періодичні податки на власність  

114 114 Податки на товари і послуги  
1141 1141 Загальні податки на товари та послуги  

11411 11411  Податки на додану вартість  
11412 11412  Податки з продажів  
11413 11413 Податок з обороту та інші загальні податки на товари та 

послуги  
1142 1142 Акцизи  
1143 1143 Доходи від фіскальних монополій  
1144 1144 Податки на специфічні послуги  
1145 1145 Податки на використання товарів, дозвіл на використання товарів  

11451 11451 Податки на транспортні засоби 
11452 11452 Інші 

1146 1146 Інші податки на товари та послуги  
115 115 Податки на міжнародну торгівлю та операції  

1151 1151 Мита та інші ввізні збори 
1152 1152 Податки на експорт 
1153 1153 Прибуток від експортних або імпортних монополій  
1154 1154 Доходи з обміну  
1155 1155 Податки на обмін 
1156 1156 Інші податки на міжнародну торгівлю та операції  

116 116 Інші податки  
12 12 Соціальні внески 
121 121 Внески на соціальне забезпечення 

1211 1211 Внески працівників  
1212 1212 Внески роботодавців 
1213 1213 Внески само зайнятих та незайнятих  
1214 1214 Внески що розподіляються 

122 122 Інші соціальні внески 
1221 1221 Внески працівників  
1222 1222 Внески роботодавців 
1223 1223 Нараховані внески  
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Додаток Е 

 

 
Рис. Е.1 Етапи податкового планування [117, с. 260] 

 

Загальнодержавне 
податкове планування Стратегічне особливе Тактичне антидемпінгове 

Етапи розробки планових завдань з питань оподаткування Податкові ставки 

Встановлення у законодавчому порядку видів податків і компетенції податкових органів, 
визначення мети і завдань функціонування системи оподаткуванняЗалежно від рівня 

податкового навантаження 
Розробка концепцій оподаткування з урахуванням закономірностей і стратегічної мети 

суспільно-політичного розвитку та їх оцінка Залежно від способу встановлення 

Вибір та обґрунтування оптимальної податкової концепції, що, відповідно, зберігає або 
вносить зміни до загальних методичних підходів організації нарахування і сплати 

податківЗалежно від характеру зв’язку  
з об’єктом оподаткування  

Поточне (річне) податкове планування – розробка контрольних завдань для всіх ланок 
зведеного бюджету, встановлення нормативних показників розподілу податкових ставок 

і пільг Відносні 

Механізм реалізації планів податкових надходжень 
Змішані 

Тактичний і стратегічний моніторинг 
зовнішнього податкоформуючого 

середовища Пропорційні 
Прогресивні 

Тактичний і стратегічний контролінг у 
сфері бюджетно-податкових відносин 

Відсоткові  

Контроль за виконанням податкових 
надходжень до бюджетів, вжиття заходів 
оперативного впливу при встановленні 
порушень податкового законодавства 

Кратні 
Економічний аналіз виконання 

податкових надходжень до бюджетів  

Узагальнення результатів функціону-
вання податкового механізму загалом і 

його елементів 

Звітність щодо реалізації прийнятої 
тактики і стратегії оподаткування 

Розробка напрямів удосконалення 
системи оподаткування та її окремих 

секторів  

Врахування змін у складі платників  

Врахування зміни цін і цінової політики 

Врахування галузевих тенденцій  
в економіці 

Врахування змін у виробничій та 
соціальній інфраструктурі  

Врахування кон’юнктури ринку  

Врахування змін у зовнішньоекономічній 
діяльності 

Врахування політичної ситуації у 
суспільстві та її оцінка на перспективу 
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Рис. Е.2 Середні ставки ПДВ і податку на прибуток  

у світі та країнах – членах ЄС [46, с. 56] 
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Додаток Ж 
Таблиця Ж.1 

Ставки основних податків у країнах – членах ЄС, % [278, с. 132] 

Країна Податок з доходів фізичних осіб 
(максимальні ставки) 

Податок на прибуток 
корпорацій ПДВ 

Ірландія 42,0 12,5 21,0 
Португалія 42,0 27,5 19,0 
Данія 59,0 28,0 25,0 
Нідерланди 52,0 29,0 19,0 
Франція 40,0 33,33 19,6 
Італія 39,0 37,25 20,0 
Німеччина 42,0 38,64 16,0 
Австрія 50,0 25,0 20,0 
Бельгія 50,0 33,99 21,0 
Люксембург 38,95 29,63 15,0 
Греція 40,0 29,0 19,0 
Іспанія 45,0 35,0 16,0 
Фінляндія 50,9 26,0 22,0 
Швеція 56,6 28,0 25,0 
Велика Британія 40,0 30,0 17,5 
Кіпр 30,0 10,0 15,5 
Латвія 25,0 15,0 18,0 
Литва 27,0 15,0 18,0 
Угорщина 36,0 17,52 20,0 
Польща 40,0 19,0 22,0 
Словаччина 19,0 19,0 19,0 
Словенія 50,0 25,0 20,0 
Естонія 23,0 23,0 18,0 
Чехія 32,0 24,0 19,0 
Мальта  35,0 35,0 18,0 
У середньому  
за країнами: 
ЄС – 25 
ЄС – 15 
ЄС – 10 

 
 

40,2 
45,8 
31,7 

 
 

25,8 
29,5 
20,3 

 
 

19,4 
19,8 
18,7 
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Додаток З 

 
Рис. З.1 Схема відшкодування ПДВ 

Джерело: побудовано автором за [115]. 

Рядок 18.2 

Рядок 21.1 

так 

немає відшкодування 
(рядок 27)ЗА ФОРМОЮ 

ОПОДАТКУВАННЯ 

(рядок 23 – рядок 20) > 0 

рядок 24 + додаток 2прямі 

платник ПДВ  
більше 12 місяців? 

ніро
зкла

ні
на 

ні
ос

такна 
спадщ

так 

12-місячний обсяг 
оподатковуваних операцій 

перевищує заявлене бюджетне 
відшкодування? 

Сплачено ПДВ продавцю 
в минулому періоді 

немає 
відшкоду-

вання  
(рядок 26) 

ні 

у наступному періоді 
відображають у рядку 

23.2 декларації 

Рядок 25 

Гроші на банківський рахунок 
(рядок 25.1 + додаток 3 + заява 

про повернення + копія 
декларації до Казначейства) 

так 
Гроші на банківський раху-

нок (рядок 25.1 + додаток 3 + 
заява про повернення + копія 
декларації до Казначейства) 

Наступний звітній період 
специфічні 

(рядок 9 – рядок 17) > 0 

Рядок 22.1 Рядок 22.2 

так 

Рядок 23.1 = рядок 22.2 
попереднього періоду 

ніп
рот
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Додаток І 
Структура податкових надходжень  

 
Доходи Зведеного бюджету 
(млн. гривень) 2011 2012 2013 2014 2015 

Разом доходів Зведеного 
бюджету (млн. гривень)  

398 553,6 445 525,3 442 788,7 456 067,3 652 031,0 

Податкові надходження всього 334 691,9 360 567,2 353 968,1 367 511,9 507 635,9 

Податки на капітал 115 321,5 123 885,4 127 144,9 115 404,4 139 036,3 

Податок та збір на доходи 
фізичних осіб 

60 224,5 68 092,4 72 151,1 75 202,9 99 983,2 

Податок на прибуток 
підприємств, з них: 

55 097,0 55 793,0 54 993,8 40 201,5 39 053,2 

      
Податки на споживання 164 012,9 177 255,6 164 937,5 184 123,8 249 247,6 

Акцизний податок з 
вироблених в Україні підакцизних 
товарів  

26 097,1 28 661,0 27 721,3 28 244,2 38 783,8 

Акцизний податок з 
ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів 
(продукції) 

7 822,1 9 767,8 8 946,8 16 855,4 24 326,8 

Податок на додану 
вартість з вироблених в Україні 
товарів (робіт, послуг) 

34 068,8 37 222,6 31 725,6 31 737,0 39 688,0 

Податок на додану 
вартість з ввезених на 
територію України товарів 

96 025,0 101 604,2 96 543,7 107 287,3 138 764,3 

Місцеві податки і збори: 2 504,1 5 455,0 7 316,2 8 055,2 27 041,2 

Єдиний податок 1 987,9 4 815,6 6 640,5 7 413,3 10 975,1 
Екологічні податки      

Рентна плата та плата за 
спеціальне використання 
природних ресурсів 

14 826,4 17 537,4 28 863,0 33 596,7 41 958,2 

Екологічний податок 2 275,9 2 816,0 3 899,5 4 830,9 1 105,4 
Збір на розвиток 

виноградарства, садівництва і 
хмелярства 

784,9 1 075,0 1 103,0 1 038,3 104,2 

Доходи від власності  17 662,0 32 808,6 33 744,2 28 806,8 71 563,0 

 
 



 
 

442

 

 
Рис. І. 1 Динаміка погашення податкової заборгованості 
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Додаток К 

Результати економетричного аналізу динаміки податкового 

навантаження за непрямими податками в Україні за 2006-2016 рр. 
 

Непрямі податки, всього, млрд грн. 

            Прогноз 
Тип 

моделі 
Моделі тренду 

t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 28,0 + 23,6 t      0,895 76,4 1,07 310,6 334,2 357,7 381,3 
  1,53   8,74                       

степенева: y = 55,4 t 0,633      0,902 82,4 0,78 267,4 281,3 294,8 308,0 
  33,02   9,08                       

параболічна: y = 74,4 + 2,1 t   + 1,8 t2  0,935 57,2 1,40 357,0 403,8 454,1 508,0 
  2,87   0,21     2,22                 

 

y = 23,553x + 27,974
R2 = 0,8946
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ПДВ, млрд. грн. 
 

            Прогноз 
Тип 

моделі 
Моделі тренду 

t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 31,5 + 14,8 t     0,900 80,8 1,36 209,1 223,9 238,7 253,5 
  2,82   8,99                       

степенева: y = 44,1 t 0,575      0,908 88,6 1,05 184,3 193,0 201,4 209,6 
  35,56   9,41                       

параболічна: y = 51,5 + 5,6 t  + 0,8 t2 0,919 45,2 1,48 229,1 253,9 280,2 308,0 
  2,84   0,80     1,36                 

 

y = 14,799x + 31,538
R2 = 0,8998
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Акцизний збір, млрд. грн. 

 

            Прогноз 
Тип 

моделі 
Моделі тренду 

t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = -6,3 + 6,9 t     0,861 55,9 0,82 75,9 82,7 89,6 96,5 
  -1,02   7,48                       

степенева: y = 6,1 t 0,947      0,911 92,2 0,65 64,3 69,3 74,4 79,4 
  10,52   9,60                       

параболічна: y = 12,7 + -1,9 t  + 0,7 t2 0,938 60,5 1,04 94,9 111,3 129,1 148,4 
  1,69   -0,67     3,14                 

 

y = 6,8534x - 6,3484
R2 = 0,8614

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Акцизний збір, млрд грн
Лінійна модель тренду

y = 6,1049x0,9473

R2 = 0,911

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Акцизний збір, млрд грн
Степенева модель тренду

y = 0,7318x2 - 1,9283x + 12,679
R2 = 0,938

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Акцизний збір, млрд грн
Параболічна модель тренду  



 
 

446

 
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції, млрд. грн. 

 

            Прогноз 
Тип 

моделі 
Моделі тренду 

t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 2,8 + 1,9 t     0,448 7,3 2,45 25,6 27,5 29,4 31,3 
  0,58   2,70                       

степенева: y = 5,9 t 0,465      0,484 8,4 2,00 18,8 19,5 20,2 20,9 
  6,38   2,90                       

параболічна: y = 10,2 + -1,5 t  + 0,3 t2 0,527 4,5 2,93 33,0 38,6 44,8 51,6 
  1,28   -0,50     1,15                 

 

y = 1,9007x + 2,7838
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Податки на споживання / ВВП, %  

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 11,39 + 0,22 t     0,529 10,1 2,12 14,00 14,22 14,44 14,65 
  24,58   3,18                       

степенева: y = 11,35 t 0,069      0,433 6,9 1,96 13,46 13,54 13,61 13,67 
  53,22   2,62                       

параболічна: y = 11,67 + 0,09 t  + 0,01 t2 0,539 4,7 2,13 14,28 14,64 15,02 15,41 
  14,13   0,28     0,42                 
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ПДВ / ВВП, % 
 

            Прогноз 
Тип 

моделі 
Моделі тренду 

t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 9,13 + 0,01 t     0,006 0,1 2,20 9,28 9,30 9,31 9,32 
  24,93   0,23                       

степенева: y = 9,04 t 0,011      0,018 0,2 2,24 9,28 9,29 9,30 9,30 
  48,42   0,41                       

параболічна: y = 8,81 + 0,16 t  + -0,01 t2 0,052 0,2 2,36 8,96 8,81 8,64 8,44 
  13,67   0,66     -0,62                 
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Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції / ВВП, % 
 

            Прогноз 
Тип 

моделі 
Моделі тренду 

t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 1,10 + -0,003 t     0,001 0,00 2,27 1,07 1,06 1,06 1,06 
  4,29   -0,07                       

степенева: y = 1,21 t -0,100      0,063 0,6 2,28 0,95 0,94 0,93 0,93 
  0,86   -0,78                       

параболічна: y = 1,55 + -0,21 t  + 0,02 t2 0,187 0,9 2,89 1,52 1,75 2,01 2,30 
  3,74   -1,34     1,36                 
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Акцизний збір / ВВП, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 1,16 + 0,21 t     0,864 57,4 1,71 3,65 3,86 4,07 4,27 
  6,27   7,57                       

степенева: y = 1,25 t 0,383      0,762 28,8 1,40 3,24 3,34 3,43 3,53 
  1,80   5,36                       

параболічна: y = 1,31 + 0,14 t  + 0,01 t2 0,869 26,6 1,69 3,80 4,08 4,37 4,67 
  4,00   1,11     0,55                 
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Акцизний збір з вітчизняних товарів / ВВП, % 
 

            Прогноз 
Тип 

моделі 
Моделі тренду 

t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 1,25 + 0,08 t     0,581 12,5 1,50 2,27 2,35 2,44 2,52 
  7,67   3,53                       

степенева: y = 1,19 t 0,233      0,555 11,2 1,67 2,11 2,15 2,19 2,23 
  1,41   3,35                       

параболічна: y = 1,09 + 0,16 t  + -0,01 t2 0,606 6,1 1,66 2,10 2,11 2,10 2,08 
  3,82   1,47     -0,71                 
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Акцизний збір з імпортних товарів / ВВП, % 
 

            Прогноз 
Тип 

моделі 
Моделі тренду 

t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = -0,08 + 0,12 t     0,897 78,4 1,13 1,38 1,51 1,63 1,75 
  -0,88   8,86                       

степенева: y = 0,14 t 0,859      0,870 60,4 0,72 1,14 1,22 1,30 1,38 
  -10,39   7,77                       

параболічна: y = 0,23 + -0,02 t  + 0,01 t2 0,965 109,9 2,54 1,70 1,97 2,28 2,60 
  2,34   -0,59     3,93                 
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Податки на споживання / ЗБ, %  

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 37,32 + 0,60 t     0,630 15,3 1,81 44,52 45,12 45,72 46,32 
  35,85   3,91                       

степенева: y = 36,72 t 0,067      0,639 15,9 2,11 43,37 43,60 43,82 44,02 
  123,27   3,99                       

параболічна: y = 35,67 + 1,36 t  + -0,06 t2 0,685 8,7 2,16 42,87 42,64 42,29 41,81 
  20,61   2,06     -1,18                 
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ПДВ / ЗБ, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 29,80 + -0,02 t     0,001 0,0 1,83 29,60 29,58 29,56 29,55 
  26,36   -0,10                       

степенева: y = 29,24 t 0,009      0,014 0,1 1,86 29,89 29,91 29,93 29,95 
  77,78   0,35                       

параболічна: y = 27,00 + 1,27 t  + -0,11 t2 0,362 2,3 2,93 26,80 25,38 23,75 21,90 
  16,59   2,05     -2,13                 
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Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції / ЗБ, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 3,60  -0,02 t     0,004 0,04 2,26 3,34 3,32 3,30 3,28 
  4,80   -0,19                       

степенева: y = 3,93 t -0,102      0,074 0,7 2,30 3,05 3,02 3,00 2,98 
  6,53   -0,85                       

параболічна: y = 4,86 + -0,60 t  + 0,05 t2 0,170 0,8 2,82 4,60 5,21 5,92 6,72 
  3,94   -1,28     1,26                 
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Акцизний збір / ЗБ, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 3,92 + 0,64 t     0,867 58,6 1,94 11,58 12,22 12,86 13,50 
  6,93   7,65                       

степенева: y = 4,05 t 0,381      0,776 31,2 1,76 10,42 10,75 11,05 11,35 
  11,77   5,59                       

параболічна: y = 3,81 + 0,69 t  + 0,00 t2 0,867 26,1 1,96 11,47 12,05 12,62 13,19 
  3,74   1,77     -0,14                 
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Акцизний збір з вітчизняних товарів / ЗБ, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 4,14 + 0,25 t     0,525 9,9 1,39 7,20 7,45 7,71 7,96 
  7,55   3,15                       

степенева: y = 3,84 t 0,230      0,546 10,8 1,64 6,81 6,93 7,05 7,17 
  11,05   3,29                       

параболічна: y = 3,22 + 0,68 t  + -0,04 t2 0,603 6,1 1,75 6,28 6,08 5,80 5,46 
  3,57   1,96     -1,26                 
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Акцизний збір з імпортних товарів / ЗБ, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = -0,22 + 0,38 t     0,912 93,4 1,64 4,38 4,77 5,15 5,53 
  -0,82   9,66                       

степенева: y = 0,43 t 0,871      0,893 75,4 1,02 3,71 3,97 4,24 4,50 
  -4,89   8,68                       

параболічна: y = 0,58 + 0,01 t  + 0,03 t2 0,958 91,9 3,04 5,19 5,97 6,82 7,73 
  1,75   0,10     2,98                 
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Додаток Л 

Результати економетричного аналізу динаміки податкового 

навантаження за прямими податками в Україні за 2006-2016 рр. 
 

Прямі податки, всього, млрд. грн. 
 

            Прогноз 
Тип 

моделі 
Моделі тренду 

t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 
лінійна: y = 60,42 + 6,49 t     0,736 25,1 1,39 138,26 144,75 151,23 157,72 

  6,88   5,01                       
степенева: y = 53,98 t 0,362      0,865 57,5 1,76 132,58 136,47 140,18 143,72 

  47,98   7,58                       
параболічна: y = 39,01 + 16,37 t  + -0,82 t2 0,829 19,3 2,06 116,85 112,62 106,76 99,24 

  3,06   3,35     -2,08                 
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Податок на прибуток підприємств, млрд. грн. 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 32,57 + 1,83 t     0,331 4,5 1,52 54,57 56,41 58,24 60,07 
  5,53   2,11                       

степенева: y = 28,59 t 0,247      0,510 9,4 1,69 52,78 53,83 54,82 55,76 
  23,89   3,06                       

параболічна: y = 20,92 + 7,21 t  + -0,45 t2 0,486 3,8 1,98 42,92 38,92 34,03 28,24 
  2,25   2,03     -1,55                 
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Податок на доходи фізичних осіб, млрд. грн.  

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 30,59 + 3,33 t     0,739 25,5 0,78 70,50 73,83 77,15 80,48 
  6,84   5,05                       

степенева: y = 25,89 t 0,396      0,904 85,2 0,94 69,35 71,59 73,72 75,76 
  43,47   9,23                       

параболічна: y = 14,37 + 10,81 t   -0,62 t2 0,942 64,5 2,17 54,28 49,50 43,47 36,20 
  3,78   7,42     -5,27                 
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Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, млрд. грн. 
 

            Прогноз 
Тип 

моделі 
Моделі тренду 

t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = -2,74 + 1,33 t     0,757 28,1 0,62 13,19 14,51 15,84 17,17 
  -1,61   5,30                       

степенева: y = 0,73 t 0,996      0,688 19,9 0,41 8,68 9,41 10,13 10,85 
  -0,81   4,46                       

параболічна: y = 3,72 + -1,65 t  + 0,25 t2 0,964 108,4 1,65 19,64 24,20 29,25 34,80 
  3,18   -3,69     6,82                 
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Єдиний податок з юридичних осіб, млрд. грн. 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = -0,03 + 0,23 t     0,791 34,2 0,70 2,74 2,97 3,20 3,43 
  -0,11   5,84                       

степенева: y = 0,44 t 0,609      0,633 15,5 0,46 1,99 2,09 2,19 2,28 
  -3,05   3,94                       

параболічна: y = 0,99 + -0,24 t  + 0,04 t2 0,971 132,8 2,28 3,76 4,50 5,32 6,22 
  5,50   -3,49     7,00                 
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Єдиний податок з фізичних осіб, млрд. грн. 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = -1,81 + 0,86 t     0,815 39,7 0,74 8,53 9,39 10,26 11,12 
  -1,95   6,30                       

степенева: y = 0,37 t 1,120      0,735 25,0 0,44 6,00 6,56 7,12 7,70 
  -2,54   5,00                       

параболічна: y = 1,65 + -0,73 t  + 0,13 t2 0,967 116,2 2,09 11,99 14,58 17,44 20,56 
  2,33   -2,71     6,04                 
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Прямі податки/ ВВП, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 10,65  -0,41 t     0,757 28,0 1,09 5,68 5,27 4,85 4,44 
  20,08   -5,29                       

степенева: y = 11,06 t -0,203      0,491 8,7 0,79 6,68 6,57 6,47 6,38 
  20,00   -2,94                       

параболічна: y = 9,11 + 0,29 t   -0,06 t2 0,877 28,5 1,84 4,15 2,97 1,67 0,25 
  13,40   1,13     -2,79                 
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Податок на прибуток підприємств/ ВВП, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 5,32  -0,27 t     0,778 31,6 1,65 2,04 1,76 1,49 1,22 
  16,13   -5,62                       

степенева: y = 5,86 t -0,318      0,569 11,9 1,05 2,66 2,59 2,53 2,48 
  10,98   -3,44                       

параболічна: y = 4,80  -0,03 t   -0,02 t2 0,812 17,2 1,94 1,51 0,98 0,40 -0,22 
  8,75   -0,15     -1,19                 
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Податок на доходи фізичних осіб/ ВВП, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 5,27 + -0,19 t     0,592 13,0 0,81 3,02 2,83 2,65 2,46 
  14,97   -3,61                       

степенева: y = 5,30 t -0,168      0,309 4,0 0,68 3,49 3,45 3,40 3,36 
  11,42   -2,01                       

параболічна: y = 4,01 + 0,40 t  + -0,05 t2 0,902 36,8 1,94 1,76 0,94 0,02 -0,99 
  12,90   3,32     -5,03                 
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Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва/ ВВП, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 0,06 + 0,05 t     0,709 21,9 0,63 0,62 0,67 0,72 0,76 
  0,81   4,68                       

степенева: y = 0,15 t 0,431      0,373 5,3 0,42 0,44 0,45 0,47 0,48 
  -5,84   2,31                       

параболічна: y = 0,31 + -0,07 t  + 0,01 t2 0,948 72,7 1,79 0,88 1,05 1,25 1,46 
  5,95   -3,53     6,06                 

 
y = 0,0472x + 0,0551
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Єдиний податок з юридичних осіб/ ВВП, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 0,08 + 0,003 t     0,180 2,0 0,64 0,12 0,12 0,13 0,13 
  5,05   1,41                       

степенева: y = 0,09 t 0,044      0,015 0,1 0,55 0,10 0,10 0,10 0,10 
  -11,76   0,38                       

параболічна: y = 0,13 + -0,02 t  + 0,00 t2 0,745 11,7 1,19 0,17 0,20 0,24 0,28 
  8,43   -3,56     4,21                 
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Єдиний податок з фізичних осіб/ ВВП, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 0,02 + 0,03 t     0,772 30,5 0,97 0,42 0,45 0,48 0,52 
  0,37   5,52                       

степенева: y = 0,08 t 0,555      0,477 8,2 0,58 0,30 0,32 0,33 0,34 
  -7,64   2,87                       

параболічна: y = 0,13 + -0,02 t  + 0,00 t2 0,878 28,7 1,51 0,53 0,62 0,72 0,83 
  2,40   -0,95     2,63                 
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Прямі податки/ ЗБ, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 33,78  -1,02 t     0,570 12,0 1,25 21,60 20,58 19,56 18,55 
  16,96   -3,46                       

степенева: y = 34,45 t -0,147      0,323 4,3 0,94 23,92 23,64 23,39 23,15 
  28,69   -2,07                       

параболічна: y = 28,09 + 1,61 t   -0,22 t2 0,777 13,9 1,82 15,91 12,05 7,75 3,01 
  10,87   1,63     -2,72                 
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Податок на прибуток підприємств/ ЗБ, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 17,23 + -0,89 t     0,766 29,4 1,60 6,58 5,69 4,80 3,92 
  15,52   -5,42                       

степенева: y = 18,95 t -0,320      0,529 10,1 1,03 8,56 8,34 8,15 7,97 
  16,79   -3,18                       

параболічна: y = 14,99 + 0,15 t  + -0,09 t2 0,822 18,4 2,05 4,34 2,33 0,15 -2,20 
  8,60   0,22     -1,59                 
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Податок на доходи фізичних осіб/ЗБ, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 17,09 + -0,61 t     0,500 9,0 1,02 9,78 9,18 8,57 7,96 
  12,41   -3,00                       

степенева: y = 17,16 t -0,170      0,252 3,0 0,82 11,25 11,10 10,96 10,83 
  16,70   -1,74                       

параболічна: y = 12,38 + 1,56 t  + -0,18 t2 0,844 21,7 2,25 5,08 2,12 -1,20 -4,89 
  8,95   2,95     -4,21                 
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Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва/ ЗБ, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 0,20 + 0,15 t     0,721 23,3 0,68 1,96 2,11 2,26 2,41 
  0,99   4,83                       

степенева: y = 0,48 t 0,430      0,388 5,7 0,44 1,41 1,46 1,50 1,55 
  -2,31   2,39                       

параболічна: y = 0,93 + -0,19 t  + 0,03 t2 0,927 50,4 1,58 2,69 3,20 3,77 4,40 
  4,89   -2,60     4,73                 
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Єдиний податок з юридичних осіб/ ЗБ, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 0,26 + 0,010 t     0,160 1,7 0,84 0,38 0,39 0,40 0,41 
  5,11   1,31                       

степенева: y = 0,29 t 0,042      0,015 0,1 0,73 0,32 0,32 0,33 0,33 
  -6,15   0,37                       

параболічна: y = 0,41 + -0,06 t  + 0,01 t2 0,598 5,9 1,35 0,53 0,62 0,72 0,83 
  6,49   -2,47     2,95                 

 
y = 0,0099x + 0,2617

R2 = 0,1602

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Єдиний податок з юридичних осіб/ ЗБ, %

Лінійна модель тренду
 

y = 0,2911x0,0425

R2 = 0,0149

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Єдиний податок з юридичних осіб/ ЗБ, %

Степенева модель тренду
 

y = 0,0059x2 - 0,0603x + 0,4138
R2 = 0,598

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Єдиний податок з юридичних осіб/ ЗБ, %

Параболічна модель тренду
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Єдиний податок з фізичних осіб/ ЗБ, % 

 
            Прогноз 

Тип 
моделі 

Моделі тренду 
t-критерій R2 F-критерій DW 2017 2018 2019 2020 

лінійна: y = 0,06 + 0,11 t     0,759 28,4 1,06 1,32 1,43 1,53 1,64 
  0,48   5,33                       

степенева: y = 0,25 t 0,553      0,488 8,6 0,65 0,97 1,02 1,06 1,10 
  -4,26   2,93                       

параболічна: y = 0,38 + -0,04 t  + 0,01 t2 0,838 20,7 1,42 1,64 1,90 2,19 2,50 
  1,92   -0,53     1,97                 
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R2 = 0,7593
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Додаток М 

Результати економетричного (кореляційно-регресійного) аналізу  
залежності ВВП від непрямих податків в Україні 

 

Фактор Непрямі податки (Податки на споживання), млрд. грн. 
Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 
 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції  

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = 156,3 + 6,8 x       0,991 0,982 488,91 1,85 
   3,24  22,11             
степенева: y = 15,1 x 0,872         0,995 0,991 952,04 2,09 
   19,72  30,86              
параболічна: y = 7,8 + 9,1 x + -0,007 x2 0,994 0,989 348,75 1,86 
    0,10   8,35     -2,18           
 

y = 6,7834x + 156,34
R2 = 0,9819
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Фактор ПДВ, млрд. грн. 

Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 
 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції  

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = 45,8 + 10,5 x       0,989 0,978 402,16 1,67 
   0,79  20,05             
степенева: y = 16,7 x 0,909         0,990 0,981 464,00 1,25 
   14,66  21,54              
параболічна: y = 156,4 + 7,9 x + 0,013 x2 0,990 0,981 203,06 2,02 
    1,28   3,10     1,03           
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Фактор     Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції, млрд. грн. 

Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 
 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = 632,3 + 38,4 x       0,772 0,596 13,26 0,61 

  3,82  3,64             
степенева: y = 173,2 x 0,740         0,813 0,662 17,60 1,34 

  11,89  4,20              
параболічна: y = -480,9 + 182,7 x + -3,019 x2 0,919 0,844 21,67 1,44 

  -1,46   4,46     -3,57           
 

y = 38,352x + 632,31
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Фактор Акцизний збір, млрд. грн. 

Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 
 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = 408,7 + 26,3 x       0,975 0,950 172,58 1,45 

  6,39  13,14             
степенева: y = 145,9 x 0,631         0,967 0,936 131,71 1,90 

  28,60  11,48              
параболічна: y = 295,5 + 36,1 x  -0,151 x2 0,980 0,961 97,59 1,82 

  2,98   5,10     -1,44           
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Фактор Акцизний збір з вітчизняних товарів, млрд. грн. 

Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 
 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = 254,0 + 43,9 x       0,971 0,942 146,82 1,56 

  3,16  12,12             

степенева: y = 126,3 x 0,738         0,954 0,910 90,94 1,44 
  21,56  9,54              

параболічна: y = 311,0 + 36,8 x + 0,170 x2  0,971 0,944 66,85 1,59 
  1,98   2,16     0,43           

 
y = 43,856x + 254,01

R2 = 0,9422
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Фактор Акцизний збір з імпортних товарів, млрд. грн. 

Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 
 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = 687,9 + 59,2 x       0,932 0,868 59,03 0,76 

  8,73  7,68             

степенева: y = 573,7 x 0,395         0,987 0,974 343,78 2,47 
  161,31  18,54              

параболічна: y = 516,3 + 117,7 x + -2,503 x2  0,972 0,945 68,64 2,18 
  6,94   6,45     -3,35           
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Додаток Н 

 
Результати економетричного (кореляційно-регресійного) аналізу  
залежності ВНД від непрямих податків в Україні за 2005-2016 рр. 

 
Фактор Прямі податки, млрд. грн. 

Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 
 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = -173,6 + 14,3 x       0,853 0,727 24,00 0,69 

  -0,63  4,90             

степенева: y = 5,1 x 1,188         0,934 0,872 61,41 0,69 
  2,41  7,84              

параболічна: y = -408,6 + 20,6 x + -0,04 x2  0,855 0,730 10,83 0,65 
  -0,48   0,96     -0,30           
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Фактор Податок на прибуток підприємств, млрд грн 

Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 
 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = 86,8 + 25,5 x       0,624 0,389 5,73 0,45 

  0,19  2,39             
степенева: y = 12,0 x 1,213         0,779 0,606 13,86 0,62 

  2,07  3,72              
параболічна: y = -2477,4 + 161,1 x + -1,66 x2 0,740 0,547 4,84 0,54 

  -1,56   1,97     -1,67           
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Фактор Податок на доходи фізичних осіб, млрд. грн. 

Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 
 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = -71,4 + 25,7 x       0,872 0,761 28,64 0,81 

  -0,30  5,35             

степенева: y = 24,8 x 0,988         0,936 0,877 63,95 0,72 
  6,86  8,00              

параболічна: y = 157,1 + 12,5 x + 0,16 x2  0,875 0,766 13,13 0,92 
  0,27   0,41     0,44           
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Фактор Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, млрд. грн. 

Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 
 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = 638,4 + 128,8 x       0,888 0,789 33,67 0,51 

  5,88  5,80             

степенева: y = 598,9 x 0,520         0,855 0,731 24,51 0,71 
  47,91  4,95              

параболічна: y = 487,9 + 220,5 x + -8,2 x2  0,900 0,811 17,12 0,72 
  2,54   2,23     -0,95           
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Фактор Єдиний податок з юридичних осіб, млрд. грн. 
Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 

 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = 340,7 + 703,4 x       0,879 0,772 30,45 0,55 

  2,14  5,52             

степенева: y = 1027,7 x 0,811         0,821 0,674 18,64 0,59 
  82,19  4,32              

параболічна: y = -243,1 + 1763,4 x + -384,4 x2 0,892 0,795 15,49 0,72 
  -0,38   1,56     -0,95           

 
y = 703,37x + 340,66
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Фактор Єдиний податок з фізичних осіб, млрд. грн. 
Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 

 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = 662,3 + 186,7 x       0,890 0,793 34,44 0,72 

  6,35  5,87             

степенева: y = 800,6 x 0,460         0,870 0,756 27,94 1,05 
  76,78  5,29              

параболічна: y = 590,1 + 266,9 x + -11,8 x2  0,893 0,798 15,81 0,88 
  3,07   1,49     -0,46           

 
y = 186,66x + 662,28
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Фактор Рентна плата, млрд. грн. 
Показник Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. 

 

Тип моделі 
Рівняння регресії 

 
Критерій Стьюдента 

Коефіцієнт 
кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації 

R2 

Критерій 
Фішера 

F 

Критерій 
Дарбіна- 
Уотсона 

DW 
лінійна: y = 797,5 + 36,5 x       0,910 0,828 43,21 0,92 

  7,57  6,57             

степенева: y = 440,8 x 0,444         0,889 0,791 33,96 1,80 
  33,27  5,83              

параболічна: y = 663,4 + 59,4 x  -0,5 x2  0,918 0,843 21,55 1,49 
  3,62   2,28     -0,90           
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