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ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
 

Анотація. У статті досліджено етапи становлення та перспективи 
розвитку вітчизняної податкової системи. Проведено аналіз 
загальнодержавних та місцевих податків і зборів до і після прийняття 
Податкового кодексу України. Доведено, що податкова система країни 
змінюється та вдосконалюється. Підтвердженням такого реформування 
податкової системи є прийняття  Податкового кодексу. 

 
Annotation. The article examines the stages of development and prospects 

of the domestic tax system. The   analysis of state and local taxes before and 
after the Tax Code of Ukraine . It is proved that the country's tax system 
changed and improved. Proof of this tax reform is the development of the Tax 
Code and the decision on its implementation. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Дослідження питань 

становлення та розвитку податкової системи України є важливими 
внаслідок необхідності всебічного реформування економіки України , 
підвищення рівня фінансової безпеки країни, зміцнення її фінансових 
можливостей та інтеграції української економіки до світового 
господарства. Отже, дослідження питань, пов’язаних із впливом 
податкової системи на економічні процеси, є надзвичайно важливим. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Вивченню питань, що стосуються аналізу 
оподаткування та податкової системи України , а також можливих шляхів 
ії вдосконалення, присвячені численні дослідження вітчизняних та 
закордонних науковців, зокрема  І.М. Бурден, О.Д. Василика, В.М. Гейця, 
І.О. Лютого,  Т.І. Єфименко,  В.Г. Корнуса, М. Поттера,  А.М. Соколової, 
Р.А. Фатхудінова , С.І. Юрія, А.І. Крисоватого, В.В. Буряковського та 
інших теоретиків і практиків у сфері оподаткування[5., с 225]. В їх роботах 
досліджені питання сутності і значення податків, стан та розвиток 



податкової системи. В роботах зазначених учених розкривається еволюція 
податків та податкових систем, теоретично обґрунтовуються перспективи 
розвитку оподаткування в Україні. Однак для подолання негативних 
тенденцій і з метою підвищення ефективності оподаткування необхідне 
подальше удосконалення як системи оподаткування в цілому , так і 
окремих податків.  

Мета статті. Метою даного дослідження є визначення етапів 
становлення податкової системи України.  

Виклад основного матеріалу. Ефективно діюча податкова система є 
дієвим інструментом у функціонуванні будь-якої держави незалежно від 
рівня її розвитку. А, отже, питання, пов’язані з формуванням і розвитком 
такої податкової системи, є надзвичайно актуальними, особливо в період 
становлення в Україні ринкових відносин [5., с 226]. 

Створення в Україні власної податкової системи здійснювалось 
паралельно з побудовою нової демократичної держави та нової ринкової 
економіки. У період набуття незалежності в Україні практично була 
відсутня правова основа організації податкової системи та фактично був 
відсутнім досвід використання податків в якості головних інструментів 
регулювання соціально-економічного розвитку[1., с 6]. 

Як зазначав Василик О.Д. «У спадок дісталось розбалансована і 
неструктуризована економіка, не було податкової інфраструктури, 
слабкою була політична структура суспільства, простежувалися кризові 
явища в економіці та соціальній сфері. Усе це позначалось на 
законодавчому врегулюванні оподаткування, якості та узгодженості 
нормативно-правових активів з цих питань, термінах їх ухвалення та 
своєчасності внесення змін, точності виконання ухвалених законів [3., с 
11]». 

Формування власної податкової системи в Україні розпочалося 
відразу ж після проголошення її незалежності. Наприкінці 1991 р. серед 
першочергових, поряд із законами про бюджетну систему, про банки і 
банківську діяльність, було ухвалено Закон «Про систему оподаткування». 
Згідно з цим законом об'єктами оподаткування стали: доходи; прибуток; 
додана вартість продукції, робіт та послуг; митна вартість продукції, робіт 
та послуг; спеціальне використання природних ресурсів; майно 
юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти. У зазначеному законі були 
включені збори до державних цільових фондів, наприклад, до Пенсійного 
фонду тощо.  

Необхідно зазначити, що початок побудови податкової системи 
України мав значні проблеми, обумовлені як відсутністю необхідного 
досвіду, так і особливостями того періоду, коли Україна ще не мала повної 
самостійності як держава. Звідси, цілеспрямоване формування власної 
податкової системи в Україні почалось з 1992 року, коли Україна деюре 
стало самостійною державою, і умовно процес становлення можливо 
поділити на чотири етапи: І етап — 1992-1993 pp.; ІІ етап — 1994- 1999 
pp.; ІІІ етап — 2000-2009 pp.; IV етап — 2010 р і далі[1., с 7]. 



Так на першому етапі формування власної податкової системи, що 
було зафіксовано в першій редакції Закону «Про систему оподаткування», 
відбувалося в дуже стислі строки. Тому ухвалений наприкінці 1991 р. 
закон фактично продублював чинний раніше в СРСР «Закон про податки з 
підприємств, об’єднань, організацій», котрий майже зразу був 
відкоригований. У зв’язку з уведенням із 1992 р. податку на додану 
вартість з податкової системи випали податок з обороту, податок на 
експорт і імпорт. Податок на прибуток іноземних юридичних осіб також 
окремо не справлявся, оскільки був установлений єдиний для всіх 
підприємств податок на прибуток. Відразу був скасований і податок на 
фонд оплати праці колгоспників, тому що колгоспники стали звичайними 
платниками податків (цей податок відбивав ідеологію колективізму, у 
тому числі у сплаті податків, у зв’язку з чим колгоспники прибутковий 
податок із населення не сплачували — за них це робив колгосп). У першій 
редакції Закону була передбачена можливість установлення місцевих 
податків, але тільки в 1993 р. був ухвалений відповідний закон про місцеві 
податки і збори. 

Характеризуючи першу редакцію Закону про систему оподаткування, 
слід зазначити, що навряд чи доцільно давати глибоку оцінку його 
положень. Перед законом і не ставилося завдання створення 
відпрацьованої й ефективної податкової системи. Він повинен був стати і 
став відправною точкою у створенні власної податкової системи. Тому 
цілком очевидно, що потрібно було, по-перше, привести його у 
відповідність до реалій часу (у Законі, з одного боку, йшлося про податки, 
які не справлялись, а з іншого — не називалися уже впроваджені у 
фінансову практику) і, по-друге, дещо удосконалити. 

Ухвалена в 1994 р. друга редакція Закону, юридично закріпила зміни, 
що відбулися в 1992—1993 рр. у податковій системі, і стала початком 
другого етапу її розвитку. Водночас слід зазначити, що така ситуація 
навряд чи може бути оцінена як нормальна. Адже закон повинен визначати 
фінансову практику, а не лише узагальнювати практику, що склалася. 
Склад податкової системи, відбитий у другій редакції закону, в цілому вже 
відповідав умовам ринкової економіки. Виняток становив податок на дохід 
(а не прибуток) підприємств. Однак на те були вагомі підстави. 

Процеси роздержавлення і приватизації тільки починалися. Державні 
підприємства до цього моменту вже мали права самостійно установлювати 
форми і розміри оплати праці, чим вони і користувалися, природно, у бік її 
зростання. У зв’язку з цим прибуток як об’єкт оподаткування істотно 
зменшувався або взагалі зникав. Вирішити цю проблему можна було 
двома шляхами. По-перше, обмеженням розмірів оплати праці, що 
відноситься на собівартість (подібний порядок застосовувався ще в СРСР і 
в початковий період становлення податкової системи України). По-друге, 
через установлення об’єктом оподаткування не чистого доходу 
підприємства (прибутку), а валового (суми прибутку і заробітної плати), 
що створювало передумови скасування обмежень щодо оплати праці. 



Застосування податку на дохід у цей період мало і правову основу, 
точніше підприємства користувалися відсутністю такої основи. З одного 
боку, підприємства номінально перебували в державній власності. З 
іншого боку, реально були задекларовані права трудових колективів на цю 
власність. У зв’язку з цим юридично було дуже складно встановити, кому 
належить отриманий прибуток — державі чи трудовому колективу. У цих 
умовах найбільш прийнятним був саме податок на дохід. 

Повернення до податку на прибуток було основною рисою третьої 
редакції Закону України «Про систему оподаткування», ухваленої в 1997 
р. Оскільки інших істотних змін він не передбачав, то навряд чи його 
можна розглядати як самостійний етап розвитку податкової системи 
України. Цікавою ознакою цієї редакції було те, що в ній спочатку 
«загубили» два платежі — внески у Фонд сприяння зайнятості населення і 
відрахування на дорожні роботи, що були пізніше відновлені. 

Крім того, була допущена термінологічна неточність. Так, внески в 
цільові фонди були визначені як збори. Але збори — це платежі разового, 
випадкового характеру, що збираються за місцем учинення певних дій, 
тоді як внески мали характер постійних платежів, що здійснювались 
платниками у встановлені терміни. Необґрунтованим є вживання терміна 
«збір» і до платежів за ресурси, оскільки тут узагалі немає ознак податку, 
проте очевидна еквівалентність взаємовідносин підприємств із державою. 

Характерною рисою другого етапу розвитку податкової системи є 
поступове зниження податкового тягаря. Так, у 1994 р. була знижена 
ставка ПДВ із 28 до 20 %, а з 1997 р. щодо деяких товарів упроваджена 
нульова ставка. При переході від податку на дохід до податку на прибуток 
ставка оподаткування була знижена приблизно на третину. Поступово 
знижувалися ставки цільових податків аж до їх повного скасування 
(внески у Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і 
соціального захисту населення, відрахування на дорожні роботи та ін.)[4]. 

Третій етап становлення та розвитку української податкової системи 
почався з 2000 року і продовжувався по 2009 рік. За цей період були 
внесені зміни до багатьох законодавчих активів щодо вдосконалення 
системи оподаткування в Україні. Цей період характеризувався 
постійними намаганнями зменшити податковий тягар для виробників і 
підприємців, а також запровадити більш стабільні норми оподаткування 
доходів фізичних осіб з метою підвищити рівень зацікавленості населення 
добровільно сплачувати податки і збори, а не приховувати їх. Зменшення 
ставок податків на прибуток підприємств до 25%, на доходи фізичних осіб 
до 13%, а потім до 15% повинно було позитивно вплинути на формування 
державного та місцевих бюджетів країни. У цей час неодноразово були 
спроби створити Податковий кодекс України, який дав би можливість 
більш стабільного розвитку економіки в цілому. Однак політичні та 
соціально-економічні проблеми не дали змогу вирішити проблему 
Податкового кодексу, а українська система оподаткування не давало змогу 
досить ефективно працювати виробникам та підприємцям. Основний тягар 



податкового навантаження був перекладений на великі підприємства, які 
займались виробництвом та експортом продукції. Водночас мале 
підприємницво у більшості випадків до казни держави сплачувало 
незначні суми, хоча витрати підприємців малого бізнесу були значні, що 
пов'язано з корупцією в місцевих органах влади, органах податкової 
служби тощо. 

На третьому етапі державі не вдалось вирішити одну із головних 
проблем податкової системи України — забезпечити вихід із тіні 
більшості підприємців. Українська економіка остається тіньовою 
економікою, де 50-60% створеної вартості не оподатковується. Проблема 
країни полягає в відсутності інтересів провідного класу у встановленні 
справедливих механізмів виявлення і оподаткування прибутків, доходів, 
майна тощо. Практично весь період існування країни ставилось питання 
про впровадження в практику оподаткування майна фізичних і юридичних 
осіб.  

Україні не вдалось на третьому етапі побудувати ефективну систему 
оподаткування, хоча запровадженні закони, норми, ставки не були занадто 
високими у порівнянні з закордонними податковими системами [1., с 8]. 

Як зазначав Василик О.Д. «На сьогодні є підстави стверджувати, що 
податкова система виявилась неадекватною умовам перехідної економіки, 
створила значні податкові навантаження на суб'єкти господарювання, 
призвела до невиправданого вилучення обігових коштів підприємств, 
виникнення додаткової потреби в кредитних ресурсах. Значними є 
деформації та нестабільність ставок, визначенні бази й періодів 
оподаткування. Дуже негативно вплинули на результати господарської 
діяльності суб'єктів нарахування на фонд оплати праці. Надмірна кількість 
податкових пільг зумовила необгрунтований перерозподіл валового 
внутрішнього продукіу, створила неоднакові економічні умови для 
господарювання. Усе це призвело до виникнення значного неофіційного 
сектору економіки, ухилень від оподаткування, затримки податкових 
надходжень[3., с 34] ». 

Четвертий етап становлення та розвитку податкової системи України 
почався у 2010 році. Він характеризувався активним намаганням створити 
Податковий кодекс  та запровадити його найближчим часом. Такий 
Податковий кодекс було створено та прийнято Верховною Радою України 
і підписано Президентом країни. Однак побудова Податкового кодексу 
була дуже важкою внаслідок значних суперечностей між різними колами 
країни, що були зацікавлені або не зацікавлені у такому документі. 

Податковий кодекс — це комплексний документ, який в цілому 
характеризує податкову систему країни, а тому його положення не можуть 
абсолютно задовольняти усіх учасників фінансових відносин в країні. На 
нашу думку, прийняття такого документу  є позитивним явищем у 
фінансовій системі держави. Податковий кодекс дає загальні перспективи 
до розвитку не лише податкової системи країни, а й всієї фінансової 
системи, до якої відповідною частиною входить податкова система. 



Внаслідок прийняття Податкового кодексу було скасовано велику 
низку Законів України, які на протязі 19 років регулювали оподаткування і 
слугували об'єктом критики та вдосконалення. Можна  вважати, що 
Податковий кодекс повністю не вирішив всі питання вдосконалення та 
розвитку системи оподаткування в Україні, але його започаткування є 
великим кроком у майбутнє, тобто подальший розвиток оподаткування, 
формування бюджетів на новій податковій базі тощо[1., с 9]. 

Аналізуючи структуру вітчизняної податкової системи до прийняття 
Податкового кодексу України можна зробити наступні висновки . 

По-перше, загальнодержавні та місцеві податки, збори та обов'язкові 
платежі, які входили до складу податкової системи України мають різні 
економічні, фінансові, фіскальні характеристики, а тому вони по різному 
впливають на соціально-економічний стан країни.  

По-друге, кількість загальнодержавних та місцевих податків, зборів та 
обов'язкових платежів   у податковій системи до прийняття Податкового 
кодексу України  можливо вважати занадто значною величиною.  

По-третє, серед податків, зборів і обов'язкових платежів існує велика 
кількість тих, шо фактично не мають значення для формування бюджетів 
різного рівня, а тому є необхідність їх виключати із складу податкової 
системи країни. 

По-четверте, вважаю за доцільним частину податків, зборів та 
обов'язкових платежів перевести із загальнодержавних в місцеві з метою 
зміцнення місцевих бюджетів а також провести перегрупування податків, 
зборів та обов'язкових платежів між різними групами, що дасть змогу 
підвищити рівень фіскальної забезпеченості бюджетів різного рівня[1.,с 
10]. 

З прийняттям Податкового кодексу податкова система України 
частково змінилась в першу чергу за рахунок скорочення кількості 
податків, зборів та обов'язкових платежів, а також за рахунок більш 
точного групування податків, зборів та обов'язкових дпатежів за групами 
податків. 

Так, до загальнодержавних податків та зборів за Податковим кодексом 
було віднесено: 

1) податок на прибуток; 
2) податок на доходи фізичних осіб; 
3) податок на додану вартість; 
4) акцизний податок; 
5) збір за першу реєстрацію транспортного засобу; 
6) екологічний податок; 
7)    рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів 

нафтопроводами та нафтопродукто- проводами, транзитне 
транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією 
України; 

8) рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що 
видобувається в Україні; 



9) плата за користування надрами; 
10) плата за землю; 
11) збір за користування радіочастотним ресурсом України; 
12) збір за спеціальне використання води; 
13) збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 
14) фіксований сільськогосподарській податок; 
15) збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства; 
16) мито; 
17) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

електричну та теплому енергію; 
18)   збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

природний газ для споживачів усіх форм власності. 
До місцевих податків та зборів за Податковим кодексом належать: 

1)податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2)єдиний 
податок; 3)збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 
4)збір за місця для паркування транспортних засобів; 5)туристичний збір. 
Аналіз загальнодержавних податків і зборів дає змогу стверджувати, що в 
Податковому кодексі не повністю був урахований фіскальний, фінансовий 
і соціально-економічний аспект відбору податків і зборів. Погодившись з 
авторами монографії «Податкова система України: історія становлення та 
перспективи розвитку вважаємо, що до загальнодержавних податків і 
зборів у Податковому кодексі необхідно було віднести: а) податок на 
прибуток підприємств; б) податок на додану вартість; в) акцизний податок; 
г) екологічний податок; д) рентна плата за транспортування нафти і 
нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуїсгопроводами, транзитне 
транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією 
України; е) збір за користування радіочастотним ресурсом України; ж) 
мито. Інші податки та збори, що за кодексом віднесені до 
загальнодержавних бажано було віднести або до регіональних, або до 
місцевих з метою суттєво покращити фінансові можливості місцевої влади. 
Це стосується таких податків та зборів: а) податок на доходи фізичних 
осіб; б) збір за першу реєстрацію транспортного засобу; в) рентна плата за 
нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні; г) 
плата за користування надрами; д) плата за землю; е) збір за спеціальне 
використання води; ж) збір за спеціальне використання лісових ресурсів; з) 
фіксований сільськогосподарській податок; и) збір на розвиток 
виноградарства, садівництва та хмелярства; к) збір у вигляді цільової 
надбавки до діючого тарифу на електричну та теплому енергію; л) збір у 
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для 
споживачів усіх форм власності. 

Аналіз місцевих податків і зборів дає можливість стверджувати, що 
при розробці Податкового кодексу був урахований досвід минулого, а 
тому значну частину податків та зборів, що складали раніше основу 
дохідної частини місцевих бюджетів було скасована як не ефективні. Але 
податки і збори, що складають базу місцевого оподаткування не можуть 



забезпечити відповідне наповнення місцевих бюджетів. Звідси,  вважаю за 
доцільним при подальших змінах у Податковому кодексі зарахувати 
частину податків і зборів з загальнодержавних до місцевих. Внаслідок 
такого перерозподілу податків та зборів наповнення бюджетів різного 
рівня будуть більш високими, що позитивно відобразиться на соціально-
економічному стані як держави в цілому, так і окремих регіонів[1., с 10]. 

Великий крок у розвитку податкової системи України пов'язаний з 
впровадженням в практику Податкового кодексу та підвищенням якості 
окремих положень механізму оподаткування. Податкова система країни 
повинна змінюватись в напрямі скорочення чисельності податків та зборів, 
одночасно посилюючи їх дієвість в процесі використання, тобто 
справлення податків. 

Висновки і пропозиції. На основі проведеного дослідження можливо 
сформулювати наступні висновки і пропозиції. 

По-перше, історичний шлях пройдений з початку формування 
податкової системи України дав змогу накопити відповідний досвіт, який 
був використаний при побудові Податкового кодексу країни. 

По-друге, прийняття Податкового кодексу слід розглядати як 
позитивне явище в розвитку податкової системи і фінансової системи 
країни взагалі. Однак з прийняття Податкового кодексу процес 
вдосконалення та розвитку податкової системи не припиняється. Існує 
необхідність подальшого удосконалення як системи оподаткування в 
цілому ,так і окремих податків для подолання негативних тенденцій і з 
метою підвищення ефективності оподаткування. 

По-третє, у подальших дослідження необхідно більш детально 
зосередитись на окремих напрямах реформування податкової системи, які 
доцільно в майбутньому запровадити у Податковий кодекс. Це стосується 
більш деталізованого розподілу податків між державою, регіонами та 
місцевими органами влади. Впровадження більш ефективного механізму 
та методів адміністрування податками на рівні держави та регіонів. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Реформування 

податкової системи та безпосередньо відносин між державою і платниками 
податків, які складаються при сплаті податків, потребує не лише 
удосконалення, але й адекватного відображення у нормативно-правових 
актах. За останні роки в Україні на найвищих рівнях дійшли розуміння 
особливої соціально-економічної ролі малого бізнесу, який в кризових 
умовах створює нові робочі місця без будь-якого фінансування з боку 
держави, розширює самозайнятість населення, залучає до легальної 
економічної сфери ті кошти, що зараз перебувають поза банківською 
сферою. Крім того, він має вирішальне значення й для формування 
конкурентного середовища та створення середнього класу. Тому, 
актуальним є дослідження тенденцій та перспектив спрощеної системи 
оподаткування задля розробки пропозицій з  покращення даного податку 
та соціально-економічного становища в Україні. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення  
невирішених проблем. Питання оподаткування суб’єктів малого 



підприємництва за спрощеною системою досліджували такі науковці, як 
А. Василенко, Є. Губар, І. Зоріна, І. Шершун, З.Варналій, М.Слатвінська  
та інші. Зокрема, А. Василенко досліджував вигоди та переваги 
застосування єдиного податку [1, с. 4], а І. Шершун - питання обліку 
доходів, витрат і формування звітності за єдиним податком, Слатвінська 
М. – розробила та обґрунтувала методичний підхід до оцінювання 
ефективності застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і 
звітності суб’єктів малого підприємництва в Україні.  Проте, у зв'язку із 
постійними змінами та доповненнями до Податкового кодексу України 
(ПКУ), який було прийнято в грудні 2010 р., не було розглянуто ряд 
нововведень щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку 
і звітності суб’єктів малого підприємництва. 

Мета статті. Дослідити тенденцій та перспективи спрощеної системи 
оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу. Спрощена система оподаткування, 
обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва, що була впроваджена 
Указом Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку і 
звітності суб’єктів малого підприємництва» у 1998 році зі змінами і 
доповненнями є однією з найбільш перспективних та таких, що динамічно 
розвиваються.  Аналіз свідчить про наявність тенденції збільшення платників 
єдиного податку, що є наслідком ефективної реалізації в рамках цієї 
альтернативної системи стимулюючої функції оподаткування. За тринадцять 
років існування спрощеної системи оподаткування поряд із перевагами 
виявилися істотні недоліки. Основними з них є такі: 

 Застосування спрощеної системи оподаткування у схемах 
мінімізації податкових платежів, ухилення від оподаткування юридичних і 
фізичних осіб, що працюють на загальній системі; 

 Необґрунтований перерозподіл податкового навантаження на 
суб’єктів загальної системи оподаткування, викривлені пропорції участі 
платників єдиного податку у формуванні коштів Пенсійного й соціальних 
фондів; 

 Використання спрощеної системи оподаткування в над 
прибуткових сферах діяльності, що призводить до необґрунтованого 
збагачення окремих осіб та недоотримання державою частини неалежних 
їй доходів. 

Але не зважаючи на існуючі недоліки існування цієї системи 
оподаткування, вона є вельми необхідною для подальшого функціонування 
суб’єктів малого підприємництва. За 13 років її існування кількість 
суб’єктів малого підприємництва єдинників фізичних осіб збільшилась у 
17,7 раз [2, с.66], з року в рік  спостерігається постійне зростання частки 
таких суб’єктів в загальній кількості суб’єктів малого підприємництва 
єдинників рис.1. 

Хоча основне завдання даної системи це стимулювання розвитку 
малого підприємництва, все ж суб’єктами малого підприємництва 



єдинниками виконується і фіскальна функція, а саме по наповненню 
дохідної частини бюджету. Так, питома вага даного податку у 2010 році 
склала 0,6% доходів зведеного бюджету. При чому, формування дохідної 
частини бюджету відбулося головним чином за рахунок надходжень 
єдиного податку з фізичних осіб – 0,4% проти 0,2% надходжень єдиного 
податку з юридичних осіб. А саме, за період 1999 – 2010 років 
надходження до бюжету від фізичних осіб єдинників зросли майже в 47 
раз і склали в 2010 році 2704,5 млн.грн у порівнянні з 1999 роком – 57,7 
млн.грн. 

 

 
 
Рис.1. Частка фізичних осіб, платників єдиного податку в загальній 

кількості СМП єдинників в Україні,%  
Розраховано автором за даними  [3,4] 
 
Головним завданням, яке покладено на суб’єктів малого 

підприємництва що застосовують спрощену систему оподаткування є 
створення робочих місць. В цьому напрямку фізичними особами 
єдинниками досягнуто збільшення кількості найманих у 2 рази в 
порівнянні з 2001 роком, а саме у 2010 році 643,5 тис.осіб в порівнянні з 
2001 роком -310,9 тис.осіб.  

Разом з тим, суб’єктами малого підприємництва фізичними особами, 
які застосовують спрощену систему оподаткування за останні роки було 
збільшено обсяги реалізовано продукції у три рази, а саме з 49048, 9 
млн.грн у 2004 році до 139544,3 млн.грн. у 2010 році, що свідчить про 
ефективність їх діяльності та доцільність існування спрощеної системи 
оподаткування для фізичних осіб.[4] 

Що стосується юридичних осіб платникiв єдиного  податку, то за 
одночасного зростання їх кiлькостi з 28,6 тис. осiб у 1999 р. до 150,9 
тис.осіб у 2010 р., або у 5 разiв, суттєво збiльшились i суми надходжень до 
бюджетiв рiзних piвнів з 57,2 млн. грн. у 1999 р. до 1841млн. грн. у 2008 
році. Але в наслідок фінансово-економічної кризи та змін в законодавстві 
стосовно внесків у 2010 р. сума надходжень склала 732,42 млн.грн. При 
всьому цьому, в порівнянні з 1999 роком вона збільшилась у 13 раз [5]. 
Такі низькі показники надходжень зумовлені зниженням обсягів реалізації 



у юридичних осіб єдинників, причиною чому є криза 2008 року і її 
наслідки , а також застарілі критерії переходу на спрощену систему 
оподаткування. 

Юридичними особами єдинниками забезпечувалося також створення 
робочих місць. Так у 2010 році було створено 700 тис.од робочих місць 
(разом із власниками) тобто у 5 разів більше ніж у 1999 році. Разом з тим 
найбільший пік створення робочих місць у юридичних осіб та темпів їх 
зростання приходився на кінець 2003 початок 2004 років та початок 2008 
року, а найнижчий на 2004 та 2009 роки. У порівнянні з загальною 
системою оподаткування спрощена система для юридичних осіб має 
нижчий фіскальний ефект, але завдяки існуванню такої системи 
забезпечується створення робочих місць і, як наслідок зниження витрат 
держави на виплати по безробіттю та створення робочого місця. Тому 
необхідним залишається стимулювання єдинників до збільшення кількості 
найманих, більш того зважаючи на зниження даного показника за останні 
сім років.  

Таким чином, незважаючи на незначну фіскальну ефективність 
єдиного податку у порівнянні з загальною системою оподаткування, він 
має значно вищу економічну ефективність, зокрема економію бюджетних 
витрат на створення нових робочих місць та значну економією бюджетних 
коштів на виплати по безробіттю. Суб’єкти малого підприємництва за свої 
власні кошти створюють нові робочі місця, що приводить до економії 
бюджетних витрат на їх створення.  

Саме соціально-економічна, а не фіскальна ефективність даного 
податку і його важлива роль у розвитку малого підприємництва стали 
вагомим аргументом в питанні удосконалення цієї системи.  

З прийняттям Податкового кодексу[6] виникло безліч проблем в 
оподаткуванні суб’єктів малого підприємництва за даною альтернативою: 
ним передбачалося тимчасове існування спрощеної системи оподаткування 
за єдиним податком, до моменту прийняття законодавчо-нормативного 
документу, що буде регулювати оподаткування малого бізнесу; 
створювалося більше податкове навантаження на малий бізнес ніж раніше, 
а можливості співпраці малих підприємств з середніми та великими значно 
скорочувалися, існували обмеження щодо реєстрації единників 
платниками податку на додану вартість та інше. 

 Аби надалі здійснювати стимулювання суб’єктів малого 
підприємництва наприкінці 2011 року було модернізовано спрощену 
систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого 
підприємництва, шляхом прийняття Закону України „Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів, щодо 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” [7]. На відміну від 
чинного до кінця 2011 року Указу Президента України „Про спрощену 
систему оподаткування, обліку  та звітності суб’єктів малого 
підприємництва”, новий закон має ряд переваг. Ним відміняються 50 % 
доплати за кожного найманого працівника фізичної особи, що 



застосовується до ставок єдиного податку; скасовуються обмеження 
віднесення на витрати платника податку на прибуток витрат на придбання 
товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб – платників єдиного податку; 
відміняються обмеження щодо реєстрації платниками податку на додану 
вартість для фізичних осіб (в розрізі фізичних осіб 3-ї групи). Водночас, 
завдяки прийняттю цього закону збільшено обсяги річного доходу, що дає 
право перебувати на спрощеній системі; здійснено прив’язку ставок 
єдиного податку до розміру мінімальної заробітної плати; скасовано 
авансову сплату даного податку; з метою оподаткування встановлено 
чотири категорії платників. А саме: 

Перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не 
використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний 
продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять 
господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг 
доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 
гривень. 

Друга група - фізичні особи - підприємці,  які  здійснюють 
господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, 
платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або 
продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, 
що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 
осіб;  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.  

Третя група - фізичні особи  -  підприємці,  які  протягом календарного 
року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю 
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах,  одночасно не  перевищує 20 осіб; обсяг доходу не перевищує 
3 000 000 гривень.  

Четверта  група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми,  які протягом календарного року 
відповідають сукупності таких критеріїв: середньооблікова кількість 
працівників не перевищує 50 осіб; обсяг доходу не перевищує 5 000 000 
гривень.  

Цим законом ставки  єдиного  податку  встановлюються  у  відсотках 
(фіксовані ставки)   до   розміру  мінімальної  заробітної  плати, 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,  та у 
відсотках до доходу (відсоткові ставки) та вводиться наступна 
диференціація:  

 1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 
відсотків розміру мінімальної заробітної плати;  

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 
відсотків розміру мінімальної заробітної плати.  

Відсоткова   ставка  єдиного  податку  для  третьої  і четвертої груп 
платників єдиного податку встановлюється у розмірі:  3 відсотки доходу  -  



у  разі  сплати  податку  на  додану вартість та 5  відсотків  доходу  - у разі 
включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.  

На зміну звичному для кожного платника єдиного податку терміну 
«виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» прийшов 
«доход платника єдиного податку».[8] Юридичні та фізичні особи-
підприємці визначають його як при обчисленні об'єкта обкладення 
єдиним податком, так і для набуття права працювати на спрощеній 
системі оподаткування. 

Доходом фізичної особи-підприємця вважають доход, отриманий 
упродовж податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій 
та/або безготівковій), а також у матеріальній або нематеріальній формі, 
визначеній пунктом 292.3 ПКУ [7]. 

Але серед існуючих переваг, є деякі недоліки: відсутність гармонізації 
до закордонних систем в оподаткуванні; суб’єктивність при визначенні 
ставок єдиного податку місцевою радою; граничні розміри виручки від 
реалізації, що не включили поправку на інфляцію та інше. 

Висновки і пропозиції. Вважаємо, що діюча спрощена система 
оподаткування, обліку і звітності малого підприємництва потребує 
вдосконалення. Доцільно здійснити прив’язку не  лише ставок єдиного 
податку до мінімальної заробітної плати, а й обсягів річного доходу, що 
надасть можливість постійно враховувати зміну цих показників, та відпаде 
необхідність законодавчого регулювання величини даного критерію. 
Водночас, є необхідність врахування і видів діяльності за якими працюють 
суб’єкти малого підприємництва, зі стимулюванням матеріального 
виробництва та сільського господарства, особливо в зонах з високим 
рівнем безробіття. За результатами проведених досліджень саме ці галузі 
потребують такої підтримки з боку держави. Поряд з вказаними 
недоліками існує проблема відсутності відпрацьованого механізму сплати 
єдиного податку за новими правилами, що здійснюватиме 
опосередкований вплив на ефективність функціонування цього податку. А 
отже, існує необхідність як найшвидшого врегулювання цього питання та 
розробки дієвого механізму стягнення.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН  

У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ 
 
  
Анотація. У статті показано, що міжбюджетні відносини є 

невід'ємною частиною бюджетного процесу. Через цей механізм 
центральні, регіональні та місцеві органи влади реалізують свої 
повноваження з дотриманням вимог незалежності бюджетної політики від 
вищестоящих органів, але за обов'язкової умови соціальної спрямованості 
бюджетної політики усіх рівнів. Проте в державі рік у рік залишаються 
невирішеними суперечності між центром і регіонами у розподілі 
фінансових ресурсів [1,с.27].

 
Annotation.  It is shown in the article, that interbudgetary relations are 

inalienable part of budgetary process. Through this mechanism the central, 
regional and local organs of power will realize the plenary powers with the 
observance of requirements of independence of fiscal policy from higher organs, 
but at the obligatory condition of social orientation of fiscal policy of all levels. 
However in the state from year to year contradictions remain unsolved between 
a center and regions in allocation of financial resources [1, с. 27] 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Роботи багатьох 
дослідників базуються на основі двох основних теоретичних концепцій 
організації системи міжбюджетних відносин у розвинутих країнах світу. 
Слід зазначити, що сучасна практика організації внутрішніх міжурядових 
фінансових відносин у розвинутих зарубіжних країнах базується на основі 
двох основних теоретичних концепцій. Це концепції бюджетного 
унітаризму і бюджетного федералізму. Другу ще іноді називають 
концепцією фінансового федералізму або фіскального федералізму.  

Крім цих основних концепцій, використовується і концепція 
бюджетної децентралізації. Останнім часом усе більшого поширення після 
прийняття Європейської хартії про місцеве самоврядування в Західній 
Європі набуває також концепція субсидіарності. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Дослідженню організації міжбюджетних відносин 
у розвинутих країнах присвячена значна кількість робіт. В них 
висвітлюються різноманітні форми організації відносин. Бюджетний 
федералізм — це форма організації внутрішніх міжурядових фінансових 
відносин, що має кілька ознак. По-перше, чітке розмежування витрат 
різних рівнів влади і наділення цих владних рівнів фіскальними 
повноваженнями самостійно формувати власну прибуткову базу. По-друге, 
побудова внутрішніх міжурядових фінансових відносин на основі 
договірно-правових форм їхньої організації. По-третє, організація таких 
відносин за активною роллю у визначенні їхньої моделі не тільки 
центральної влади, а й регіональної та місцевої через механізм їхніх 
консультацій і переговорів. Бюджетний федералізм як концепція 
покладений в основу міжурядових фінансових відносин у країнах з 
федеративним державним устроєм. 

Кожна федеративна країна має індивідуальну, властиву тільки їй 
модель бюджетного федералізму, що сформувалася у певних історичних і 
політичних умовах. 

Може бути виділено дві основні групи моделей бюджетного 
федералізму — децентралізовані і кооперативні. Децентралізовані моделі 
бюджетного федералізму характеризуються значною фіскальною 
автономією регіональної і місцевої влади, слабкістю зв'язків між різними 
рівнями влади, порівняно обмеженим співробітництвом. Для цих моделей 
характерною ознакою є те, що центральна влада фактично не займається 
проблемами фінансового вирівнювання, мало уваги звертає на фіскальні 
дисбаланси в розвитку окремих територій. Таким чином, місцева влада при 
такій моделі може покладатися насамперед на власні сили. Подібна модель 
бюджетного федералізму характерна у першу чергу для США. 

У кожній країні структура бюджету формується неоднаково і має свої 
особливості, які визначаються економічним потенціалом країни, 
масштабністю завдань, розв'язуваних державою на даному етапі розвитку, 
роллю держави в економіці та низкою інших факторів. 



Мета статті. Метою даної статті є дослідження досвіду організації 
системи міжбюджетних відносин у розвинутих країнах світу для їхнього 
використання в Україні, бо реформування системи міжбюджетних 
відносин набуває особливої актуальності. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки податки становлять від 80 до 
95% держбюджету, порівняємо дохідні частини федеральних бюджетів, 
сформовані за рахунок податків у Російській Федерації, США і Канаді 
(табл. 1). 

Таблиця 1  

Дохідні частини федеральних бюджетів у 2007 р., млн. дол. США[3] 
Найменування доходів РФ США Канада 

Податок на прибуток 
підприємств 

7924 - - 

Податок на додану 
вартість 

23254 - - 

Податки з корпорацій - 190 842 23375 

Акцизи 12905 55540 33363 

Соціальні внески - 571 374 20400 

Особистий  

 прибутковий податок 

- 767 768 78306 

Інші податки 16492 72334 10837 

У США основними джерелами є: прибутковий податок — 47%, 
соціальні внески — 34% і податок з корпорацій — 12%. 

У Канаді це: прибутковий податок — 47%, акцизи — 20%, податок з 
корпорацій — 14% і соціальні внески — 12%. У РФ дохідну частину в 
основному формує ПДВ — 39%, акцизи 21%, податок на прибуток 
підприємств — 13%. Прибутковий податок і ряд інших податків у РФ 
зараховуються до бюджетів суб'єктів РФ. 

Федеральний (державний) бюджет США побудовано за принципом 
«повного бюджету» і складається з двох частин:  

- власне урядового бюджету; 
- довірчих (траст) фондів.  
За рахунок урядового бюджету фінансуються національні економічні 

та соціальні програми.  
Довірчі фонди мають переважно цільовий характер і забезпечують 

функціонування інфраструктури (федеральні автошляхи, аеродроми, 
електростанції). Статус довірчих мають окремі соціальні та пенсійні 
фонди.  

Витрати державного бюджету країн з розвинутою ринковою 
економікою можна поділити на п'ять груп: військові; втручання в 



економіку; соціальні цілі; утримання державного апарату управління; 
надання субсидій і кредитів країнам, які розвиваються. 

Порівняємо   видаткові   частини   федеральних   бюджетів Російської 
Федерації, США і Канади (табл. 2). 

1) На військові витрати у провідних зарубіжних країнах припадає від 
20 до 35% загальної суми витрат державного бюджету. Вони діляться на 
прямі та непрямі військові витрати.  

Прямі військові витрати включають витрати на виробництво новітніх 
наступальних стратегічних озброєнь, утримання і навчання особового 
складу збройних сил, наукові дослідження військового характеру, 
утримання НАТО.  

До непрямих військових витрат належить частина відсотків, 
виплачуваних по державному боргу (у США в 2007 р. на ці платежі було 
витрачено 243 млрд. дол. або 15% від загальної суми витрат федерального 
бюджету); контрибуційні та репараційні платежі (після Другої світової 
війни загальна сума репараційних платежів була встановлена 20 млрд. 
дол., з яких 10 млрд. дол. повинні були одержати СРСР і Польща, і 10 
млрд. дол. інші країни антигітлерівської коаліції. СРСР одержав лише 
частину відшкодування заподіяних йому збитків); пенсії і допомоги 
інвалідам війни і родинам загиблих; а також військові витрати, які 
проходять по статтях цивільних відомств. 

                                                                                                     Таблиця 2 
Видаткові частини федеральних бюджетів у 2007 р., млн. дол. США[3] 

Найменування витрат РФ США Канада 

Національна оборона і 
правоохоронна діяльність 

20309 645611 8819 

Фінансова допомога 
нижчестоящим бюджетам 

8511 11 802 26988 

Міжнародна діяльність 2386 14480 2231 

Відсотки по державному 
боргу 

20434 242 694 43988 

Сільське господарство 1 978 10580 1 700 

Промисловість і 
енергетика 

4517   403 2550 

Освіта 2840 55 114 2656 

Охорона здоров'я 1551 131 772 1 275 

Виплати пенсіонерам 2536 43 114 24225 

Соціальна політика 3236 239 349 12856 



Інші витрати 13998 272 896 35806 

 

2) Швидко зростаючою групою державних витрат є витрати з 
втручання в економіку. Після Другої світової війни «економічне диво» у 
Західній Німеччині, Японії, а пізніше в Південній Кореї, на Тайвані та в 
інших країнах відбулося за великої фінансової підтримки держав. 

Особливе місце в цих витратах займають витрати на НДДКР (ці 
витрати забезпечують від 50 до 70% усіх витрат на наукові дослідження).  

Регулювання економіки дедалі більше переключається на 
довгострокові цілі та завдання, наприклад, структурну перебудову, 
розвиток продуктивних сил, самозабезпечення енергетичними і 
сировинними ресурсами.  

Державні інвестиції становлять від 18% (США) до 40% 
(Великобританія) загального обсягу капіталовкладень. У загальній 
структурі державних інвестицій у Німеччині 2/3 становить фінансова 
допомога підприємствам, а інше — пільгове оподатковування, тут 
налічується близько 10 тисяч програм, за якими реалізуються плани 
фінансової підтримки підприємств. Підвищилися субсидії приватним 
фірмам, особливо в так званих районах розвитку, до яких належать райони 
з високим рівнем безробіття і уповільненим економічним зростанням 
(наприклад: Шотландія і Північна Ірландія у Великобританії, Сицилія в 
Італії). 

 У деяких країнах підприємцям надаються субсидії на зайнятість на 
знову прийнятих працівників. 

Кооперативні моделі бюджетного федералізму, навпаки, 
характеризуються тісним співробітництвом різних рівнів влади, активною 
політикою центральної влади з подоланням фіскальних дисбалансів на 
різних рівнях управління і фінансового вирівнювання. При таких моделях 
бюджетного федералізму центральна влада активно піклується про 
забезпечення єдиних стандартів суспільних послуг у межах усієї території 
країни. Кооперативні моделі бюджетного федералізму характерні для 
більшості федеративних європейських держав, зокрема для ФРН, Австрії, 
скандинавських країн. 

Проблеми бюджетного федералізму активно дискутуються в Європі, 
що не в останню чергу пов'язано зі спробами застосування його принципів 
у країнах з унітарним державним устроєм. 

Бюджетний унітаризм — це така форма внутрішніх міжурядових 
фінансових відносин, основні принципи організації яких визначаються, 
центральною владою. Місцевій і регіональній владі при цьому, як правило, 
приділяється досить пасивна роль. У рамках бюджетного унітаризму 
центральна влада здійснює активну політику забезпечення єдиних 
стандартів суспільних послуг по всій території країни, вирівнює фіскальні 
дисбаланси. 

Кожна унітарна держава сформувала індивідуальну, властиву тільки 



їй модель внутрішніх міжурядових фінансових відносин. Характерною 
ознакою 70-90-х рр. є розширення повноважень місцевих органів влади в 
більшості унітарних країн. Цей процес названий децентралізацією. 
Децентралізація охопила і фінансово-бюджетну сферу і сферу 
міжурядових фінансових відносин. 

У багатьох унітарних країнах у сфері внутрішніх міжурядових 
фінансових відносин почали активно застосовувати окремі принципи 
бюджетного федералізму. Це стосується розмежування між різними 
рівнями влади витрат і компетенції щодо здійснення їх. Центральною 
владою широко почав використовуватися механізм консультацій з 
місцевою і регіональною владою через відповідні асоціації. Розширилася 
фіскальна автономія місцевої і регіональної влади. 

Так, Великобританія і Японія — унітарні держави, відрізняються 
особливо високою часткою участі нецентральної влади у фінансуванні 
соціальних витрат. Країни Північної Європи: Данія, Норвегія, Швеція, 
Фінляндія істотний ступінь автономності бюджетів різного рівня 
поєднують з розвинутою системою їхнього співробітництва. 

Відносно субсидіарності як концепції побудови міжурядових 
фінансових відносин, то однозначного визначення її змісту не сформовано. 
Кравченко В.І. окреслив основні принципи побудови внутрішніх 
міжурядових фінансових відносин, що випливають з цієї концепції [2, с. 
252].  

По-перше, більш вищого рівня, зокрема державна, може втручатися у 
фінансові справи влади нижчого рівня лише в тій мірі, у якій інша 
продемонструвала і довела свою нездатність вирішувати проблеми.  

По-друге, термін субсидіарність (субсидіум) означає допомога. Цей 
принцип означає обов'язок вищої (державної) влади надавати фінансову 
допомогу органам влади місцевого рівня. Причому така допомога може 
сприяти фінансовій автономії місцевої влади і розширенню її повноважень, 
а не повному підпорядкуванню місцевої влади центральній владі. Тобто 
державне втручання в діяльність місцевих органів влади необхідне лише з 
певною метою.  

По-третє, важливим є принцип розподілу повноважень між різними 
рівнями влади в усіх сферах, включаючи і фінансову. В жодній країні всі 
повноваження (крім оборони і грошової політики) не концентруються на 
одному рівні влади. Права й обов'язки у фінансовій сфері, відповідно до 
цього принципу, розподілені між різними рівнями. Отже, центральна 
влада, будуючи фінансові відносини з місцевою владою, зобов'язана 
рахуватися з її фінансовими повноваженнями, вона не може їх вилучити у 
місцевої влади і привласнити собі.  

По-четверте, принцип співробітництва (партнерства) різних рівнів 
влади, що закріпився в конституційних і законодавчих актах європейських 
країн. У Конституції ФРН знайшла відображення ідея загального інтересу, 
який реалізується через угоди федерації і земель. Конституційна реформа 
1974 р. в Австрії передбачила можливість укладання угод між федерацією і 



землями, з одного боку, а також між самими землями, з другого. Ця 
реформа означала перехід від «унітарного» федералізму до 
«кооперативного». Згідно із законодавством 1982-1983 рр. проекти, які 
доручаються регіональній владі Франції, повинні розвиватися у 
співробітництві з округами і муніципалітетами. Законодавство Франції 
передбачає таку форму реалізації державної інвестиційної політики, як 
планові контракти. Планові контракти — це угоди між різними рівнями 
влади щодо загальних інвестицій. 

Принцип співробітництва різних рівнів влади не виключає 
конфліктних ситуацій між ними. У більшості західноєвропейських країн 
створені правові механізми вирішення таких конфліктів.  

Місцеві органи влади Австрії, Німеччини, Італії можуть оскаржити 
рішення, включаючи і фінансові, центральних і земельних властей в 
конституційних судах.  

По-п'яте, принцип делегованого управління, коли частина своїх 
повноважень може бути делегована іншому рівню влади на основі угоди. 
Таке взаємне делегування повноважень різних рівнів влади у фінансовій 
сфері робить її фінансові взаємини досить гнучкими, але разом з тим і 
складними. 

Наступні основні інструменти міжбюджетних взаємин у тій або іншій 
модифікації чи об'єднанні характерні майже для всіх розвинутих 
зарубіжних країн:  

-  розподіл окремих видів податків між рівнями влади; 
-   пайова участь різних рівнів влади в розподілі доходів від окремих 

видів податків; 
- використання різними рівнями влади загальної бази оподатковування 

та участь у розподілі окремих податків на основі власних ставок 
оподатковування; 

-   система загальних і спеціальних трансфертів. 
У федеративних зарубіжних країнах система міжбюджетних взаємин 

ґрунтується на розподілі податкових повноважень між федерацією і його 
суб'єктами на основі конституції і договору. У ФРН, наприклад, діє 
договірна форма податкового регулювання — Малий податковий союз і 
Великий податковий союз. У Малий союз об'єднуються федерація і землі, 
у Великий — федерація, землі і громад 

Децентралізація бюджетних і податкових повноважень 
спостерігається і в процесі організації міжбюджетних взаємин у багатьох 
унітарних державах, наприклад в Італії, Португалії, Франції та ін. 

Трансферти — це узагальнюючий термін, яким у зарубіжних країнах 
називаються фінансові ресурси, що передаються з бюджету центрального 
уряду в бюджети місцевого самоврядування, з бюджетів територіальних 
одиниць вищого адміністративного рівня в бюджети одиниць нижчого 
адміністративного рівня, а також у зворотному напрямку. 

За рахунок трансфертів у багатьох країнах формується домінуюча 
частина доходів місцевих органів влади. Так, за рахунок трансфертів на 



Мальті формувалося 98% доходів муніципальних бюджетів, у Румунії - 79, 
Болгарії - 78, Великобританії - 77, Латвії - 68, Словенії - 67, Угорщині - 66, 
у Нідерландах - 60%. У цю групу входять як високорозвинені індустріальні 
держави, так і країни Східної Європи, що належали до колишньої 
соціалістичної системи. Є група європейських країн, де трансферти 
відіграють відносно незначну роль. У Швейцарії за їх рахунок формується 
18% доходів муніципальних бюджетів, у Швеції — 19, у Данії — 24, у 
Франції — 26, у Фінляндії і Сан-Марино — 31, на Кіпрі — 30, в Австрії — 
35%. У багатьох країнах цей показник не перевищує 50% [3, с. 69]. 

За допомогою трансфертів здійснюється фінансове вирівнювання, 
фінансуються так звані агентські послуги (делеговані повноваження), 
забезпечуються послуги місцевої влади на рівні встановлених 
центральною владою мінімальних соціальних стандартів.  

У сучасних умовах у багатьох країнах спостерігається тенденція 
спрощення системи трансфертів, зменшення чисельності їхніх видів. В 
окремих країнах системи трансфертів були громіздкими, їхня чисельність 
досягала 100 - 400 видів. Йде процес заміщення спеціальних трансфертів 
загальними, тобто не обумовленими конкретною метою. Тобто, 
економічна і фінансова децентралізація, яка нині характерна для 
більшості зарубіжних унітарних країн, привела до формування нового 
змішаного типу внутрішніх міжурядових фінансових відносин, що 
поєднують у собі принципи як бюджетного унітаризму, так і бюджетного 
федералізму.  

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи вищесказане, слід зазначити, 
що теоретичною основою побудови внутрішніх міжурядових фінансових 
відносин в Україні має стати концепція бюджетного унітаризму в 
поєднанні з окремими елементами бюджетного федералізму, що, зокрема, 
стосується таких елементів бюджетного федералізму як розмежування 
видатків та доходів різних рівнів влади, розмежування податкових 
повноважень, державних та місцевих податків, проведення консультацій 
центральною владою з місцевою владою з питань, що стосуються інтересів 
другої, законодавче визначення на загальнодержавному рівні структур, 
котрі представлятимуть перед центральною владою спільні інтереси 
місцевої та регіональної влади у фінансовій сфері. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним з 

найважливіших чинників ефективної та функціональної податкової 
системи є система адміністрування податків. Її ефективне функціонування 
дозволить значно зменшити бюджетні витрати, прискорить сплату 
податків, економитиме час для платників. 

Зіставлення підходів до адміністрування податків в Україні та 
країнах ЄС дозволить виявити необхідний резерв для покращення системи 
адміністрування податків у нашій державі.  

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених питань. Проблему вдосконалення системи адміністрування 
податків протягом останніх років розглянуто такими науковими та 
політичними діячами нашої країни як Азаров М.Я., Валінкевич Ю.Б., 
Воронкова О.М., Гук І.В., Десятнюк О.М., Крисоватий А.І., Мицак Н.Т., 
Пелех С., Скоропад І.С. та іншими. 

Мета статті: проаналізувати досвід функціонування системи 
адміністрування податків у країнах-членах ЄС  з ціллю розробки заходів 
щодо модернізації підходів до адміністрування податків в Україні. 



Виклад основного матеріалу. Наявність фіскального імперативу в 
Україні стала причиною того, що агрегованим показником 
результативності податкового адміністрування є обсяг мобілізованих до 
державної скарбниці податкових платежів. Світова практика свідчить, що 
більш дієвим показником, який характеризує ефективність 
адміністрування податків, є відношення адміністративних витрат на 100 
грошових одиниць мобілізованих податків. У США вже тривалий час для 
збору 100 доларів податків потрібно не більше 1 долара адміністративних 
витрат, в Данії 1 крона витрат на адміністрування податків генерує 113 
крона податкових надходжень, в Угорщині 1 форинт – 77 форинтів 
надходжень, в Мексиці 1 песо – 33 песо, в Україні 1 гривня 
адміністративних витрат дає близько 22 гривень податкових надходжень. 
Порівняння явно не на користь України [1, с.14]. 

На сьогоднішній день в Україні створено податкову систему, яка за 
своїм складом та структурою подібна до податкових систем розвинутих 
європейських країн. Закони з питань оподаткування розроблено з 
урахуванням норм європейського податкового законодавства, а також 
аспектів податкової політики ГАТТ/СОТ та інших міжнародних 
економічних організацій. 

В той же час адміністрування податків в Україні дещо відрізняється 
від країн ЄС: 

1) В країнах Євросоюзу пріоритетом діяльності податкових органів є 
робота з неплатниками: 

- особами, які обліковуються у податкових органах та які через будь-
які причини не подають або припинили подавати податкову звітність та 
сплачувати податки, 

- особами, які займаються господарською діяльністю, одержують 
доходи від такої діяльності і при цьому не обліковуються у податкових 
органах і не сплачують податки. 

В Україні до таких осіб не достатньо уважно відносяться. Робота 
органів ДПС України спрямована на платників податків, що свідомо та 
самостійно реєструються в установленому порядку. 

2) Багато країн дотримуються наступного принципу обліку платників 
податків: платник податків перебуває на обліку в податковій службі, а не в 
окремому органі податкової служби виконавчого рівня. Досвід більш як 20 
країн-членів ОЕСР свідчить про значні переваги від такого підходу до 
обліку як для платників податків, так і для податкової служби. Зокрема, 
платники податків можуть подавати заяви та податкову звітність, 
здійснювати звірку, отримувати різноманітні документи та консультації у 
будь-якому органі податкової служби виконавчого рівня або по телефону 
чи в електронному вигляді (у тому числі в режимі реального часу). 
Податкова служба отримує більше можливостей щодо контролю за 
дотриманням податкового законодавства платниками податків та щодо 
підвищення якості їх обслуговування. 



В Україні контроль за платниками податків та їх обслуговування 
здійснюється виключно у органі податкової служби за місцем обліку. 

3) Зарубіжні країни, які мають єдиний державний інформаційний 
ресурс стосовно даних про громадян, нерезидентів, платників податків, 
об’єкти оподаткування тощо, з доступом до нього в межах повноважень 
органів державної влади, прокуратури, місцевого самоврядування, 
правоохоронних органів, фізичних та юридичних осіб, отримують ряд 
переваг як для органів державної влади (можливість оперативно 
отримувати достовірну інформацією, не вимагаючи від громадян 
різноманітних довідок), так і для громадян (економію часу, який вони 
витрачали на отримання таких довідок). 

В Україні же лише створюються технічні можливості для 
забезпечення доступу державним органам в межах їх повноважень до 
інформації, наявної в базах даних інших державних органів. 

4) У деяких країнах, наприклад у Швеції, особа автоматично отримує 
цивільний реєстраційний номер з дати народження або дати імміграції в 
країну. Таким чином, громадянин Швеції не витрачає час для того, щоб 
звертатися до податкової служби, подавати заяви, очікувати на документ. 

В Україні, на жаль, не вдалося врегулювати питання щодо 
автоматичного присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків на підставі інформації Мінюсту про новонароджених. 

5) Визначення платників податків, що є ризиковими, під час 
проведення процедури їх реєстрації платниками ПДВ є  обов’язковою 
нормою для багатьох країн Європи. 

В Ірландії, наприклад, вибірково відвідують взятих на облік 
платників податків, результати відвідування порівнюють з реєстраційними 
даними та іншою інформацією, а податківці Великої Британії та Литви 
наділені повноваженнями отримувати додаткову інформацію від платника, 
якщо заява на реєстрацію платником ПДВ містить сумнівні дані. У Швеції 
- використовують інформацію, отриману від третіх осіб.  

Чинне законодавство Україні аудит реєстрації суб’єктів 
господарювання не передбачає, зокрема відповідні положення, які 
пропонувалося внести до Податкового кодексу, не були прийняті. Отже, 
кількість перевірок сум ПДВ, заявлених платниками до відшкодування, і 
досі є великою. 

6) В країнах Європи, наприклад у Бельгії, за бажанням платника 
податків,  органи податкової  допомагають йому визначити перелік 
податків та платежів, які йому необхідно сплачувати.  

В Україні платник податків має самостійно визначати, які податки та 
платежі згідно із законодавством він має сплачувати. Це в свою чергу 
доволі часто призводить до ситуації, коли сумлінному платнику податків 
призначаються штрафні санкції за податками, що не були визначені та 
сплачені ним не з метою ухилення від оподаткування, а по незнанню. Це 
викликає у платника податків почуття несправедливості та недовіру до 
податкової служби. 



7) В багатьох країнах Євросоюзу за одним податком існує тільки 
одна форма податкової звітності. Форми податкової звітності є досить 
простими та зрозумілими. Інструкції по заповненню форм виписані таким 
чином, щоб не було можливості їх різного трактування. Наприклад, у 
Нідерландах та Бельгії декларація з ПДВ складається з 1 сторінки [2]. 

Податковим Кодексом України встановлено 23 податки та збори (18 
загальнодержавних та 5 місцевих) [3]. Кількість форм податкової звітності 
є значно більшою ніж загальна кількість податків та зборів, тому що в 
Україні використовується практика, коли для адміністрування одного 
податку затверджується декілька форм податкової звітності та додатків до 
них. Так, наприклад, по податку на прибуток підприємств затверджено 12 
форм податкової звітності та 56 додатків до них, а по податку на додану 
вартість – 11 форм податкової звітності та 22 додатки. 

Форми податкової звітності громіздкі та потребують уніфікації 
показників та обов’язкових реквізитів, що в них містяться. До більшості 
форм не існує інструкції з їх заповнення. 

8) Тенденція до подання податкових декларацій в електронному 
вигляді є розповсюдженою у майже всіх Європейських країнах. У Латвії 
вже запроваджено безкоштовне підключення та використання платниками 
системи електронного декларування он-лайн. Уряд Бельгії докладає всіх 
зусиль для поліпшення якості Інтернету і створює нові способи подання 
звітності як для пересічних громадян, так і для підприємців. Серед переваг 
– поява Tax-on-web. Подібна практика проста у використанні. Подання 
звітності відбувається прямо з підприємства до податкових органів. Таким 
чином, обсяг операцій, які здійснюються через Інтернет, збільшується [4]. 

В межах проекту модернізації ДПС в Україні також створюються 
зручні умови для подання платниками податків податкової звітності в 
електронному вигляді. В режимі реального часу електронний сервіс 
надаватиме можливість платникам податків формувати податкову 
звітність. При цьому будуть автоматично заповнюватись розрахункові 
поля декларацій, та ті, дані за якими наявні в базі даних ДПС. 

9) Податкова звітність з податку на прибуток в багатьох країнах 
подається 1 раз на рік (Великобританія, Чехія), а з податку на додану 
вартість - щоквартально (Великобританія, Кіпр). В Україні ж кількість 
звітних періодів значно більше, що призводить до збільшення часу, який 
платник витрачає  на справляння податків. 

10) В Європейських країнах, таких як Швеція, Данія, Велика 
Британія застосовується найбільш ефективна, прозора та проста системи 
сплати податків − Єдиний рахунок. Ця система дозволяє платнику податків 
за допомогою одного платіжного доручення сплатити грошові 
зобов’язання по всім податкам та зборам, обов’язковим йому до сплати, та 
стовідсотково запобігає помилок при перерахуванні коштів. При цьому 
податкова служба отримує реальну картину про стан розрахунків 
платників податків з бюджетами, а саме - ситуація, коли у одного платника 



податків одночасно по одному податку обліковується переплата, а по 
іншому податковий борг є неможливою [2]. 

Таким чином у порівнянні з іншими країнами світу ефективність 
податкового адміністрування в Україні є низькою [1, c.16]. Перерахувавши 
усі відмінності між системою адміністрування податків в Україні та 
країнах ЄС можна сформулювати деякі рекомендації, щодо вдосконалення 
нині діючої системи. 

1. Спрямувати зусилля на створення податкової свідомості громадян: 
 організація навчання платників податків і працівників 
податкових органів із питань застосування податкового 
законодавства; 
 інформування платників податків про податкове 
законодавство; 
 формування податкової культури населення та платників 
податків; 
 роз'яснення нормативно-правових актів про податки, збори, 
обов'язкові платежі та неоподатковувані доходи, що сплачуються 
до бюджетів та державних цільових фондів.[5, с.246] 

На сьогоднішній день органами податкової робляться деякі кроки у 
цьому напрямку. Наприклад, створено мультфільм про необхідність сплати 
податків «Місто мрії», але цього не достатньо. Потрібно сформувати у 
людей податкову свідомість. Досвід розвинених країн світу переконливо 
свідчить, що витрати на забезпечення оптимального рівня свідомості, яка 
спрямована на добровільну сплату податкових платежів, значно нижчі від 
витрат на забезпечення примусового адміністрування податків. Так, 
наприклад, у Сполучених Штатах Америки 90 % усіх податкових 
надходжень сплачуються добровільно [6, с.142]. 

 2. Запровадження Єдиного рахунку для сплати податків, яке 
значною мірою покращить взаємовідносини з податковою службою, 
скоротить бюрократичні процедури та витрати, пов’язані зі сплатою 
податків. 

3. Забезпечення стабільної законодавчої бази для того, щоб бізнес та 
населення могли пристосуватися до неї. Це можна досягнути шляхом 
впровадження Закону «Про мораторій на внесення змін до прийнятих 
нормативних актів», тобто заборона на внесення змін до законів у сфері 
оподаткування на 3-5 років. 

4. Скорочення та спрощення форм звітностей, які платники податків 
мають подавати до органів ДПС. 

5. Прискорення темпів впровадження електронної звітності та 
заходів щодо модернізації діяльності органів ДПС України. 

 На сьогоднішній день для реалізації зазначеного в Україні 
впроваджується електронна інформаційна система «Електронний Уряд», 
метою якої є розвиток демократії задля досягнення європейських 
стандартів якості надання електронних державних послуг, відкритості та 



прозорості влади для громадян, суспільних інституцій, бізнесу. 
Складовими елементами цієї системи є : 

1. Інтегрована автоматизована інформаційна система 
«Податковий блок», яка складається з чотирьох сегментів операційної 
діяльності податкової служби: реєстрації платників податків, обробки 
податкової звітності та платежів, обліку платежів, податкового аудиту у 
вигляді модернізованих процедур (форм), програмного забезпечення, 
посадових інструкцій, навчання. 

2. Електронна  картка – уніфікований платіжний засіб для 
обслуговування платників податків.  Передбачається, що запровадження в 
Україні електронних карток як уніфікованого платіжного засобу із 
багатоступеневим захистом від зчитування, підробки та вірогідності 
кримінальних афер буде зручним у використанні на всій території України. 
Це надасть можливість створити вигідні умови для платників податків 
щодо виконання ними податкових зобов’язань на добровільних засадах: 
дистанційно, з індивідуальними сервісами та за кваліфікованою 
допомогою фахівців центрального рівня. Зокрема, платнику податків за 
допомогою персонального комп’ютера/смартфону (вдома, на роботі, в 
дорозі) в режимі он-лайн з використанням електронно-цифрового підпису 
можливим буде проведення таких операцій з власним персональним 
Електронним кабінетом, як отримання консультацій, подання 
реєстраційних даних, подання звітності в електронному виді, отримання 
послуг та інформації про стан розрахунків з бюджетом за особистим 
рахунком. 

3. Єдиний веб-портал органів ДПС.  Департаментом розвитку та 
модернізації ДПС ініційовано створення нового веб-ресурсу органів ДПС 
та розроблено Концепцію створення Єдиного веб-порталу органів ДПС 
України. Зазначена Концепція ґрунтується на позитивних тенденціях та 
досягненнях вітчизняної служби і досвіді розвинутих країн у напрямі 
інформаційної взаємодії платників податків з органами податкової служби. 
Зокрема, Концепцією визначено розділи порталу та бази даних 
автоматизованих інформаційних систем, що можуть бути адаптовані для 
потреб платників, а також послуги, які надаватимуться платникам податків 
за допомогою спеціалізованих веб-сайтів, об’єднаних у портал.  
Концепцією визначено Єдиний веб-портал органів ДПС як ресурс для 
обслуговування платників податків. Зокрема, він буде працювати як засіб 
надання платникам податків електронних послуг при виконанні ними 
вимог податкового законодавства. 

4. Сервісні центри налагодження партнерських взаємовідносин із 
платниками податків. Функціонування центрів дозволить покращити не 
тільки якість послуг, що надаються, але й зменшити час, який сьогодні 
платники податків витрачають на здачу звітності. Основними завданнями 
центрів є впровадження стандартизованих та прозорих форм і методів 
обслуговування платників, забезпечення оперативності у видачі дозвільних 
документів, покращення ефективності адміністрування податків і зборів, 



удосконалення процесу приймання звітності від суб’єктів господарювання, 
а також забезпечення швидкого доступу платника до інформації [7]. 

Висновоки і пропозиції. Податкова реформа крокує в Україні. Зміна 
підходу до адміністрування податків є невід’ємною складовою цього 
процесу. Досвід країн-членів ЄС наглядно демонструє недоліки 
вітчизняного підходу та дає безцінний резерв щодо його покращення.  

Реалізація наведених рекомендацій з удосконалення системи 
адміністрування податків надасть змогу створити таку систему 
оподаткування в Україні, яка буде комфортною, простою, зрозумілою для 
платників, підвищить рівень податкової свідомості громадян, скоротить 
витрати держави на адміністрування податків та зборів та забезпечить 
стабільне наповнення бюджету. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В 
УКРАЇНІ 

 

Анотація. У статті проаналізовано дефіцит бюджету у розрізі витрат 
на соціально-культурні цілі у контексті формування державного боргу 
України. За допомогою математичних методів обґрунтовано вплив 
збільшення витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення на 
розмір державного боргу за сучасних умов розвитку економіки України. 
Наведено пропозиції щодо шляхів зменшення дефіциту бюджету з метою 
зниження потенційних можливостей для формування державного боргу. 

 
Annotation. The consolidated budget deficit in terms of spending on 

social and cultural objectives in forming the public debt of Ukraine is analyzed 
in the article. The influence of increased spending on social protection and 
social security on public debt in the current situation of economy of Ukraine is 
proved. The ways to reduce the budget deficit for formation of the public debt 
are offered. 

 
Ключові слова: державний борг, дефіцит бюджету, витрати 

бюджету на формування соціального захисту 
 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. За сучасних умов 

розвитку ринкової економіки наявність у держави боргових зобов’язань є 
об’єктивною необхідністю, викликаною специфічними рисами 
функціонування ринкової економіки та роллю держави у загальних 
економічних процесах. Недостатність власних фінансових ресурсів для 
фінансування як поточних витрат, так і здійснення довгострокових 
проектів зумовлюють необхідність використання  запозичень, що на 
державному рівні формує державний борг. 

 Поряд з тим, формування зобов’язань визначають необхідність 
постійного моніторингу процесів їх погашення та, що є надзвичайно 
важливим, цільового напрямку їх використання, адже залучення коштів на 
певні проекти має дати змогу в подальшому при їх реалізації, повернути 
залучені кошти та погасити відсотки за їх користування.  

Від так, надзвичайно важливим є виважена та прорахована політика 
як механізмів здійснення,так і пошуку шляхів та джерел покриття 
запозичень, адже значні обсяги державного боргу мають безпосередній 
вплив не лише на поточні тенденції розвитку економіки держави, але й 
можуть істотно ускладнити перспективи розвитку у майбутньому.   

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Дослідженням різних аспектів формування, 
управління та обслуговування державного боргу займаються багато вчених 
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та економістів, серед яких О. Василик, А. Гальчинський, В. Дудченко, Г. 
Климка, Ю. Матвєєва, О.Мельник, В. Пластун, Г. Рибалко, В. Суторміна, 
В. Степаненко, В. М. Федосов, Л. Юревич та  інших. 

В тім, при наявності проблемних аспектів у механізмах управління та 
обслуговування державним боргом, окремої уваги заслуговує необхідність 
дослідження причин формування державного боргу, зокрема щодо 
наявності стійкого дефіциту бюджету, що в значній мірі зумовлює 
необхідність залучення додаткових коштів для його покриття, а від так 
формує передумови для збільшення державного боргу.    

Мета статті. Метою даної статті є аналіз дефіциту бюджету з точки 
зору передумови для формування державного боргу, та розробка 
пропозицій щодо шляхів зменшення дефіциту бюджету з метою зниження 
потенційних можливостей для формування державного боргу.  

Виклад основного матеріалу. В значній мірі формування 
державного боргу є наслідком фінансування дефіциту бюджету, адже 
наявність  дефіциту – як перевищення видатків над доходами, свідчить про 
недостатність власних коштів для виконання запланованих на поточний 
рік зобов’язань, що зумовлює необхідність залучення додаткових ресурсів 
та джерел їх фінансування. Однак, щорічна тенденція формування 
дефіцитного бюджету визначає доцільність аналізу як доходів так і витрат 
бюджетних коштів паралельно з необхідністю чіткого цільового 
використання з метою виявлення резервів не лише для зменшення 
дефіциту, але й збільшення ефективності витрачання обмежених 
бюджетних ресурсів. 

Як свідчать статистичні дані динаміка відношення дефіциту 
державного бюджету та державного і гарантованого державою боргу до 
ВВП демонструє однакові тенденції – після відносного зниження протягом 
2004-2007 років, останні три роки як показник дефіциту так і показник 
боргу збільшуються (Рис. 1). 

 



Рис. 1.  Динаміка відношення дефіциту державного бюджету та державного і 
гарантованого державою боргу до ВВП, 2004–2010 рр., % [1, с. 64] 

Про тісний взаємозв’язок між рівнем дефіциту та розміром 
державного боргу свідчать дані щодо джерел фінансування дефіциту (Рис. 
2). Так, питома вага внутрішніх та зовнішніх запозичень, як джерел 
фінансування дефіциту бюджету, у 2010 році становила 55,8 та 43,3 
відсотка відповідно.  

Отже, можна зробити висновок, що запозичення до державного 
бюджету в значній мірі впливають на формування боргу, адже залучені 
кошти є основним джерелом покриття недостатніх фінансових ресурсів 
для країни. 
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Рис. 2. Структура джерел фінансування державного бюджету, 2006–2010 рр., % 
[1, с. 64] 

Від так, доцільно звернути увагу на структуру витрат бюджету. Як 
видно з таблиці 1 найбільшу питому вагу серед витрат зведеного бюджету 
посідають витрати на соціально – культурні цілі (охорона здоров’я, освіта, 
соціальний захист і витрати на духовний та фізичний розвиток) – питома 
вага фактично здійснених витрат на соціально-культурні цілі у структурі 
витрат бюджету за 2010 рік складала майже 64% всіх сукупних витрат, що 
на 9 відсоткових пункту (в.п.) більше ніж фактичні витрати у 2007 році. 

Таблиця 1 
Видатки зведеного бюджету України за функціональною класифікацією, 2007-

2010 рр., млрд. грн. [1, с. 72] 
 

2007 2008 2009 2010 
Показники План 

на рік 
Викон

ано 
План на 

рік 
Викон

ано 
План 
на рік 

Викона
но 

План 
на рік 

Викона
но 

Загальнодержав 26,6 24,3 39,4 30,8 47,6 33,2 46,9 44,9 



ні функції 

Оборона 10,6 9,4 12,2 11,7 13 9,7 13,6 11,4 

Громадський 
порядок, безпека 
та судова влада 

18,7 18,4 27,9 27,1 25,5 24,3 29,6 28,8 

Економічна 
діяльність 45,9 40,1 59,4 51,3 61,8 39,8 52,4 43,8 

Охорона 
навколишнього 
природного 
середовища 

2,6 2,2 3,2 2,8 3,2 2,5 7,2 2,9 

Житлово-
комунальне 
господарство 

6,5 5,9 10,3 8,9 8,4 7,5 8,8 5,4 

Соціально-
культурні цілі 128,7 125,2 182,1 176,6 198,4 190,4 245,8 240,6 

Всього 239,6 226,1 334,5 309,2 357,9 307,4 404,3 377,8 

 

За результатами 2010 року фактично було здійснено витрат даної 
групи на 50,2 млрд. грн. більше, ніж за попередній рік та на 115,4 млрд. 
грн. більше показника фактично здійснених витрат у 2007 році. 

Найбільша частка у витратах на соціально-культурні цілі належить 
витратам на соціальний захист та соціальне забезпечення – питома вага 
даних витрат у загальній сукупності витрат на соціально-культурні цілі 
збільшилась за останні три роки майже на 5 в.п. та склала у 2010 році 43% 
усіх витрат соціально-культурного напряму (Таблиця 2). 

 
Таблиця 2 

Структура фактично здійснених витрат Зведеного бюджету України на 
соціально-культурні цілі, 2007-2010 рр. [розраховано самостійно на основі даних 1] 

 

2007 2008 2009 2010 
Показники млрд. 

грн. % млрд. 
грн. % млрд. 

грн. % млрд. 
грн. % 

Охорона здоров'я 26,7 21,33 33,6 19,03 36,6 19,22 44,8 18,62 

Духовний та 
фізичний розвиток 5,7 4,55 7,9 4,47 8,3 4,36 11,5 4,78 

Освіта 44,3 35,38 61 34,54 66,8 35,08 79,8 33,17 



Соціальний захист та 
соціальне 

забезпечення 
48,5 38,74 74,1 41,96 78,7 41,33 104,5 43,43 

Всього 125,2 100 176,6 100 190,4 100 240,6 100 

 

Наведені дані свідчать про тенденцію до постійного збільшення 
питомої ваги витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення у 
структурі витрат бюджету, а від так необхідно зазначити, що збільшення 
витрат даної групи при існуючих тенденціях щодо недостатності 
державних ресурсів та з огляду на важливість та соціальну значимість 
даних витрат, буде виступати потенційним каталізатором дефіцитності 
бюджету, що в свою чергу провокуватиме необхідність залучення 
додаткових ресурсів, зокрема й запозичень.  

Дане твердження можна підтвердити, застосувавши економіко-
математичні методи, зокрема побудувавши однофакторну статистичну 
модель залежності між витратами на соціальний захист і соціальне 
забезпечення та державним і гарантованим державою боргом. 

Використавши інструменти Excel було побудовано графік та 
запропоновано рівняння, що відображає дану залежність (Рис. 3). 
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Рис. 3. Графік однофакторної моделі парної регресії залежності розміру 
державного та гарантованого державою боргу України від витрат Зведеного бюджету 

на соціальний захист і соціальне забезпечення 
 

Доцільно відзначити, що достовірність запропонованої моделі 
підтверджується достатньо високим показником коефіцієнта детермінації 
(R2) – 0,93. 

Отже, важливою складовою успішного управління державним 
боргом на стадії його формування щодо покриття дефіциту бюджету 



повинно стати використання програмно-цільового методу управління 
бюджетними коштами, адже за умов обмеженості бюджетних ресурсів 
цільовий характер використання коштів та збільшення результативності 
витрат бюджету на соціально-культурні цілі в цілому, та на соціальний 
захист і соціальне забезпечення зокрема, дасть змогу забезпечити 
виконання державою своїх соціальних функцій, паралельно не 
ускладнюючи ситуацію щодо необхідності здійснення запозичень для 
можливостей фінансування даного напрямку витрат. 

Крім того, сучасні напрямки реформування соціальної політики в 
Україні свідчать про спроби зменшити навантаження видатків соціальної 
складової на бюджет держави через збільшення ролі населення та 
роботодавців у фінансуванні витрат, пов’язаних із формуванням 
пенсійного забезпечення та активізацією процесів у суспільстві щодо 
впровадження у сферу медичного забезпечення страхових принципів 
функціонування та принципів співфінансування витрат. 

Поряд з тим, корегування політики формування витрат бюджету на 
соціально-культурні цілі з метою зменшення впливу даної групи витрат на 
формування державного боргу, повинно відбуватись у сукупності із 
проведенням заходів щодо збільшення інвестиційної направленості як 
бюджетних ресурсів, так і залучених коштів, і використання бюджетних 
інвестицій як напряму удосконалення боргової політики України. 
Проведення таких заходів пов’язано з загально бюджетним плануванням і 
прогнозуванням та використанням програмно-цільових методів управління 
бюджетом з метою чіткого визначення обсягів бюджетних коштів, що 
будуть направлені на інвестиційні програми, та можливостей контролю за 
їх виконанням і аналізу отриманих результатів[2,3]. 

Використання залучених коштів безпосередньо на інвестиційні цілі 
вимагає проведення низки заходів, зокрема: 

- інституційного розмежування запозичень, що здійснюються 
для покриття потреб поточного характеру та пов’язаних із здійсненням 
інвестиційної діяльності, що визначає необхідність введення у складі 
бюджету окремої статті запозичень та видатків інвестиційного характеру; 

- чіткого визначення пріоритетних галузей, що здатні 
покращити та посилити конкуренті переваги економіки України. Більшість 
дослідників звертає увагу на сферу інформаційно-комунікаційних 
технологій – як можливого напрямку здійснення інвестицій та потенційну 
сферу для розвитку, та розбудову енергозберігаючих технологій – як 
платформи для здешевлення вартості виробленої продукції та зменшення 
залежності держави від зовнішніх контрагентів[3,4] 

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи вище викладене, можна 
констатувати що однією з передумов формування державного боргу в 
Україні є необхідність покриття дефіциту бюджету, викликаного 
недостатністю бюджетних ресурсів для можливості покриття усіх витрат. 
Важливість та значимість витрат соціально-культурного напрямку та 
безпосередньо витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення 



визначають їх значну питому вагу у складі сукупних витрат Зведеного 
бюджету, поряд з тим обмеженість ресурсів зумовлює перевищення потреб 
над наявними ресурсами.  

Від так, неабиякої актуальності набуває необхідність пошуку 
додаткових джерел фінансування даного напрямку витрат держави та 
оптимізації існуючих потреб, що знаходить відображення у проведенні 
пенсійної та медичної реформ. Вагомим кроком у оптимізації витрат 
бюджету даного напрямку може стати використання програмно-цільового 
методу формування та виконання бюджету. 

Поряд з тим, державна політики повинна бути направлена на 
розбудову стратегії залучення коштів безпосередньо під конкретні 
інвестиційні проекти, ефективна реалізація яких дасть змогу у 
майбутньому не лише покращити конкурентні переваги економіки 
України, але й стане підґрунтям для можливості погашення державного 
боргу. 
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ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Анотація. В статті аналізується вплив внутрішніх та зовнішніх 
чинників на формування прибутку банківських установ. Визначаються 
проблеми податкового регулювання банківської діяльності, сформульовані 



основні напрями підвищення прибутковості діяльності комерційних банків 
з використанням світового досвіду. 

Annotation. The article examines the impact of internal and external 
factors on the formation of profit banking institutions. Defines the problem of 
tax regulation of banking activities, formulated the basic directions of improving 
profitability of commercial banks with international experience.

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Банки відіграють 

важливу роль у розвитку економіки та наповненні державного бюджету, 
але їх діяльність постійно супроводжується певними ризиками і має свою 
специфіку. Від дієвості податкової системи залежить рівень надходжень до 
державного бюджету, вдосконалення податкової системи повинно 
позитивно відбитися на підвищенні ефективності роботи фінансово-
кредитних організацій, у тому числі і комерційних банків. Актуальним є 
вплив податкового навантаження комерційних банків на активізацію 
господарської діяльності, оновлення матеріально-технічної бази та на цій 
основі активізації інноваційно-інвестиційних процесів в Україні.  
Необхідність виливу на банківську діяльність обумовлюється заохоченням 
конкуренції, забезпеченням загальногосподарської рівноваги, розвитком 
виробництва, підтримкою зайнятості населення, стабілізацією грошового 
обігу, легалізацією бізнесу, то призведе до стимулювання зростання 
бюджетних доходів, запобігання витоку капіталу з України [1]. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Дослідженню наукових і практичних аспектів 
окреслених проблем присвячено праці таких зарубіжних економістів, як А. 
Сміт, К. Маркс, Дж. Кейнс, Дж. Сінкі, П. Роуз, Е. Василишен, 0. Борисова. 
Різні аспекти податкового регулювання банківської діяльності розкрито у 
працях вітчизняних учених О. Данілова , В. Ходаківської , О. Десятнюк,  В. 
Петросової, В. Бабіч , А. Поддерьогін та багато інших. 

У вітчизняній економічній науці проблему податкового регулювання 
банківської діяльності досліджено ще недостатньо. Зокрема немає жодного 
монографічного і дисертаційного дослідження, де було б комплексно 
проаналізовано вплив податкових інструментів на депозитну, кредитну й 
інвестиційну діяльність банку та доходи від неї у господарській системі 
України. Існує потреба використання податкових стимулів для оптимізації 
банківських кредитних та інвестиційних ресурсів у пріоритетних галузях 
національної економіки України.  

Мета статті. Основною метою дослідження є визначення впливу 
оподаткування на фінансову діяльність банківських установ, роль у 
формуванні податкових надходжень та наповненні державного бюджету,  
оцінка впливу податкового навантаження на розвиток банківської системи 
України [2]. 

Постановка завдання: 



 сформулювати проблеми, які на сьогодні стоять перед банківськими 
установами щодо формування та оподаткування їхнього прибутку; 

 проаналізувати вплив окремих факторів на формування прибутку 
банківських установ, від яких залежить фінансова міцність банків; 

 визначити шляхи удосконалення оподаткування прибутку 
банківських установ в Україні. 

 Виклад основного матеріалу. Податок на прибуток займає особливе 
місце в податковому регулюванні банківської діяльності. Він має 
найбільшу питому вагу у величині податкових платежів, що здійснюють 
банки, і є другим за значущістю податком, який формує бюджет. 
Відповідно до ст. 133 розділу ІІІІ Податкового кодексу України 
платниками податку є юридичні особи, які здійснюють господарську 
діяльність як на території України, так і за її межами. Оскільки основною 
метою діяльності банків є отримання прибутку, то комерційні банки є 
платниками податку на прибуток нарівні з іншими підприємствами та 
організаціями України. 

Ставка податку на прибуток банків не відрізняється від ставки 
податку на прибуток підприємств, і з 1 cічня 2012 року становить 21%. 

Об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з 
України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми 
доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду. 
Розрахунок об'єкту оподаткування банківських установ має свою 
специфіку, що зумовлено особливостями діяльності банків. Крім того, на 
практиці податок на прибуток фактично стягується не з реального 
фінансового результату банку, а з певного умовного показника, який 
розраховується за методикою, визначеною Податковим кодексом України 
[3]. 

У 2010 році діяльність банківського сектору України 
характеризувалася стабільним припливом коштів до банківської системи, 
пожвавленням кредитування, нарощуванням регулятивного капіталу 
банків та зростанням його адекватності, зниженням порівняно з 
попереднім роком рівня збитків та зменшенням кількості збиткових банків. 
Дані наведені у таблиці 1. 

 
Таблиця 1.  

Основні показники діяльності банків України у 2009-2010 рр.[4]. 
2009 рік 2010 рік  

 

Показники 
Млрд. 

грн. 

Приріст 
млрд.грн. 

% до 
попереднього 

року 

Млрд. 

грн. 

Приріст 
млрд.грн. 

% до 
попередньог

о року 

Загальні 
активи 

1001,6 28,3 102,9 1090,2 88,6 108,8 



Активи 880,3 -45,8 95,1 942,1 61,8 107,0 

Зобов'язання  765,1 -41,7 94,8 804,4 39,3 105,1 

Власний 
капітал 

115,2 -4,1 96,6 137,7 22,5 119,6 

 
За 2010 рік загальні активи банків України (не скориговані на 

резерви під активні операції) зросли на 8.8% (за 2009 рік - на 2.9%) і на 
01.01.2011 р. становили 1090.2 млрд. гри. При цьому активи банківського 
сектору зросли за 2010 рік на 7.0% - до 942.1 млрд. грн. порівняно зі 
скороченням на 4.9% у 2009 році (в основному за рахунок зростання 
вкладень у цінні папери). Так, частка вкладень у цінні папери в загальних 
активах зросла в 2.0 рази (на 3.8 процентного пункту). Питома вага 
кредитів, що залишались основною складовою активів, зменшилась на 5.3 
процентного пункту. 

Доходи банків України на 01.01.2011 р. становили 136.8 млрд. грн., 
зменшившись за рік на 4.3%. Процентні доходи, як і раніше, залишались 
основною статтею доходів - 113.3 млрд. гри. їх обсяги порівняно з 
попереднім роком зменшились на 6.4% (в основному внаслідок скорочення 
доходів від кредитування фізичних осіб), а частка у структурі доходів 
банків - до 82.8 порівняно з 84.7% на 01.01.2010 р. Водночас комісійні 
доходи скоротились за рік на 5.8% - до 15.3 млрд. грн., а їх частка в 
загальних доходах становила 11.2%. Результат від торговельних операцій 
зменшився на 24.5% - до 2.2 млрд. грн. 

 

 

Рис. 1. Динаміка доходів, витрат і прибутку банківського сектору України [4]. 
 

У 2010 році порівняно з попереднім роком витрати банків України 
зменшились на 17.4% і за станом на 01.01.2011 р. дорівнювали 149.9 млрд. 
гри. Процентні витрати становили 61.4 млрд. гри. (на 7.8% менше, ніж на 



01.01.2010 р.), а їх частка продовжила зростати - до 41.0% (порівняно з 
36.7% на 01.01.2010 р.). Цє відбулось на фоні скорочення обсягів 
відрахувань на формування резервів, які зменшилися за рік на 38.8% і на 
01.01.2011 р. становили 46.2 млрд. гри., або 30.8% від усіх витрат банків. 
Порівняно з 2009 роком загальні адміністративні витрати зросли на 3.0% і 
становили 19.4% від витрат. 

Національний банк України визначив граничні межі розміру активів 
для окремих груп банків на 2011 рік. 

Це закріплено рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання 
діяльності банків НБУ № 868 від 30 грудня 2011 року, текст якого має в 
своєму розпорядженні УНІАН [5]: 

 група I: регулятивний капітал - більше 1500 млн. грн.; 
активи - більше 14000 млн. грн.; 

 група II: регулятивний капітал - більше 500 млн. грн.; 
активи - більше 4000 млн. грн.; 

 група III: регулятивний капітал - більше 200 млн. грн.; 
активи - більше 1500 млн. грн.; 

 група IV: регулятивний капітал - менше 200 млн. грн.; 
активи - менше 1500 млн. грн. 

Співвідношення витрат банків до їх доходів дорівнювало 109.5% 
(порівняно зі 126.9% у 2009 році). 
 

Таблиця 2.  
Концентрація доходів, витрат і результату діяльності за групами банків (у відсотках) 

[4]. 
 

Доходи Витрати Результат Группа 
банків 

01.01.2010 р. 01.01.2011 р. 01.01.2010 р. 01.01.2011 р. 01.01.2010 р. 01.01.2011 р. 

Група 1 69,0 67,8 63,8 65,3 44,3 39,1 

Група 2 15,6 17,7 20,0 20,9 36,5 53,7 

Група 3 6,6 5,9 7,1 6,0 9,0 6,5 

Група 4 8,8 8,6 9,1 7,8 10,2 0,7 

 

За підсумками 2010 року було зафіксовано від'ємний фінансовий 
результат діяльності банківського сектору в розмірі 13.0 млрд. грн., що 
майже втричі менше, ніж за 2009 рік та на 53.7% забезпечено збитками 
банків II групи. 

Основними причинами зменшення обсягів сплати податку на 
прибуток з комерційних банків були наступні [6]:  



 економічна та фінансова криза (починаючи з другої половини 2008 
року по 2010 рік), наслідками якої стали значні збитки у діяльності 
банківської системи України;  

 ухилення банків від оподаткування внаслідок застосування схем 
мінімізації прибутку;  

 податковий тиск на банки, згідно Податкового Кодексу України, 
податок на прибуток знизиться за кілька років з 23% до 16%, також 
знизиться ПДВ по одному відсотку за рік - з 20% у 2011 до 17% у 
2014 році. Зазначимо, що податкове навантаження є частиною 
опосередкованого (непрямого) державного макроекономічного 
регулювання економіки, саме тою його складовою, де інструментами 
регулювання економіки є податки; 

 недопрацьовані окремі норми Податкового кодексу щодо 
податкового обліку страхових резервів, операцій з іноземною 
валютою, списання безнадійної заборгованості, виконання банками 
функцій податкових агентів щодо доходів фізичних осіб, звільнення 
від ПДВ окремих операцій; 

 необхідність в оптимізації кількості податків і спрощення бази 
оподаткування, яка повинна бути чіткою і зрозумілою. Сьогодні 
банки сплачують близько 8 податків, кожен з яких має свої об'єкти, 
базу оподаткування, складні методики розрахунку та звітність. Через 
це банки змушені вкладати додаткові кошти в інформаційні бази, 
технологічне забезпечення, підготовку персоналу, що позначається 
на вартості кредитування реального сектору економіки; 

 оподаткування комерційних банків України здійснюється на 
загальних засадах, що зумовлено відсутністю окремих законодавчих 
актів, які б регулювали дане питання. Це є суттєвим недоліком, 
оскільки не дозволяє врахувати особливості банківської діяльності та 
забезпечити достатній внесок банківської системи в економічне 
зростання . 
Важливо зазначити, що головною метою державного регулювання 

банківської діяльності на перспективу є подолання кризових явищ, 
активізація кредитної діяльності банків і підвищення ефективності 
використання фінансових ресурсів, які є частиною національного 
багатства. Оподаткування банків покликане забезпечити, з одного боку, 
сприятливі макроекономічні умови для формування банківської системи, 
стійкої до кон'юнктурних коливань, з другого — перетворення її на 
активний інструмент інвестиційного процесу й економічного зростання. 

Проте в умовах існуючої макроекономічної ситуації у країні, 
зокрема, при постійному збільшенні обсягів резервування всіх активних 
операцій банків, особливо кредитних, забезпечити окупність позичок у 
потрібний термін неможливо, тому банки збільшують позичкові проценти, 
що сприяє ще більшому скороченню платоспроможного попиту на 



позички з боку реального сектору економіки та перешкоджає створенню 
умов для подолання кризових явищ. 

У цілому не виважене державне регулювання банківської діяльності 
негативно позначається на інвестиційній стратегії банків, підсилюючи 
ізоляцію сектору від реального й відірваність банківського капіталу від 
виробничого, поглиблюючи розрив у русі грошових, фінансових і 
матеріальних потоків. 

Подолання цього розриву ускладнюється впливом податкового 
механізму не лише на попит, а й на пропозицію позичкового капіталу. 
Економічна політика держави щодо банківської системи перешкоджає 
реалізації кредитного потенціалу банків із метою реструктуризації 
економіки, що у сукупності знижує значимість позикового капіталу у 
відродженні відтворювального процесу на макро- і мікрорівнях. 

Основне завдання податкового впливу на діяльність банків на су-
часному етапі полягає в переорієнтації вкладень банків у реальний сектор 
економіки, а не в спекулятивні інструменти банківської діяльності 
(міжбанківське кредитування, ринок цінних паперів, валютні цінності). 
Для цього необхідно загальне зниження податкового тягаря з метою 
запобігання банкрутства ряду банків і недопущення сильної монополізації 
банківського сектора економіки [6,7]. 

Забезпечення прибуткової діяльності є одним із найактуальніших 
завдань банків України. Прибутковість банку є основним показником 
ефективності його фінансово-господарської діяльності. Від’ємний 
результат або незначний прибуток свідчать не лише про неефективну 
діяльність банківської установи, а й про її недостатню фінансову на-
дійність. 

Світовий науково-практичний досвід свідчить, що вилучення зайвих 
100 млрд податків з банківського сектору є мультиплікатором зменшення 
податкових надходжень з реального сектору, тобто банки  – це фінансові 
посередники, оподаткування яких автоматично збільшує податкове 
навантаження на економіку держави . З цією метою в країнах з розвиненою 
економікою податковому стимулюванню банківської діяльності 
приділяють особливу увагу. Наприклад, у США основна ставка податку на 
доходи корпорацій становить 34%, але банк його сплачує поступово:15% 
за кожні 50 тис. дол. оподатковуваного доходу, 25%  –за наступні 25 тис. 
дол. і 34% – на решту суми [2]. 

Значно було змінено у процедуру оподаткування банківського 
прибутку в результаті податкової реформи США в 1986 р., згідно з якою за 
умови обчислення оподатковуваного прибутку банків за встановленою 
нормою вилучаються відсотки, які отримано по урядових облігаціях, а 
доходи від державних облігацій, які були випущені після 4 серпня 1998 р., 
вилучаються банками з оподатковуваного прибутку обсягом 10%. 
Важливою особливістю оподаткування банків США є альтернативний 
мінімальний податок, який нараховується за ставкою 20% замість трьох 
діючих ставок податку на прибуток корпорацій (15%, 25% і 34%) до суми, 



яка складається зі звичайного оподатковуваного доходу, збільшеного на 
суму податкових пільг і половини суми перевищення доходу над 
оподатковуваним доходом з урахуванням податкових пільг. Банки також 
мають право пільгувати прибуток на суму, яка дорівнює відрахуванням у 
резерви по безнадійних боргах, але ця сума залежить від величини 
власного капіталу банку . Порівнюючи системи оподаткування банків 
України і країн Європейського Союзу, можна побачити, що Україна та ЄС 
мають лише два спільні податки  –податок на прибуток і податок на 
додану вартість, що відображено в таблиці 3 [8]. 

 
Таблиця 3.  

Основні податки , які сплачуються  комерційними банками країн Європейського Союзу 
та України [9]. 

 
Види податків і зборів Комерційні банки країн 

Європейського Союзу 
Комерційні банки України 

Податок на прибуток + + 
Податок на додану вартість + + 

Податок на операції з цінними 
паперами 

+ - 

Податок на збільшення 
капіталу 

+ - 

Податок на майно + - 
Податок на дивіденти та 

прибуток від участі суспільних 
підприємств 

+ - 

Податок на землю + + 
Податок з власників 

транспортних засобів  
+ - 

Відрахування та збори у фонди 
соціального страхування та ін. 

+ + 

 
Так, як свідчить порівняльна характеристика систем оподаткування, 

наведена в таблиці 3, вітчизняні комерційні банки хоч і мають меншу 
кількість податків, обкладаються значною кількістю зборів, що стримує 
розвиток банківської системи. У країнах ЄС з банківських установ 
(включаючи відділення іноземних банків) звичайно справляється податок 
на прибуток корпорацій (40-50%), місцевий податок (16-50%), податок на 
прибуток, виплачений у вигляді дивідендів, податок на додану вартість (5-
10%). У багатьох державах  - членах ЄС ПДВ не справляється з основних 
видів банківських доходів (процентів, комісій тощо), але сплачується він у 
розмірі 10-20% з доходів від лізингових, трасових операцій, операцій 
зберігання цінностей у сейфах [9]. 



Система оподаткування комерційних банків повинна сприяти, з 
одного боку, надходженню до бюджету коштів, достатніх для виконання 
державою своїх функцій, а з іншого – стимулювати діяльність суб’єктів 
господарювання. В Україні фіскальна роль банківських податкових 
платежів досить невелика. Так, протягом останніх років податкові 
надходження від фінансово-кредитних установ у Державний бюджет 
України складає 2-3% [10]. 

Таким чином, податкове навантаження комерційних банків відіграє 
значну роль у стимулюванні динамічного розвитку національної 
економіки, заохоченні інвестиційно-інноваційної діяльності, а отже, 
забезпеченні конкурентоспроможності реального сектору економіки.  

Висновки і пропозиції. Ураховуючи вищевикладене, вважаємо за 
потрібне здійснення податкового стимулювання банківської кредитної і 
інвестиційної діяльності, за допомогою зменшення податкового 
навантаження на банківські установи, що забезпечуватиме зростання 
рентабельності та розширення бази оподаткування підприємницьких 
структур. 

Для вирішення проблем підвищення ефективності оподаткування 
банківського сектору економіки України вважаємо за потрібне:  

 вдосконалити податковий механізм. Його вдосконалення має 
полягати не тільки в регулюванні податкових ставок, а й у вдосконаленні 
самого механізму справляння податків, якості аудиторських перевірок та 
підготовці банківської звітності; 

 банки доцільно звільняти від оподаткування їх прибутків в тому разі, 
якщо ці прибутки направляються у вигляді прямих інвестицій у 
підприємства пріоритетних галузей; 

 виявити особливості оподаткування банків порівняно з іншими 
секторами і галузями економіки; 

 встановити механізми та методи мотиваційних впливів чинної 
системи оподаткування банків. Йдеться про вплив податків на банківську 
інвестиційну та кредитну діяльність. Банкам доцільно надавати пільги з 
оподаткування їх прибутків, якщо вони інвестуються в інноваційні 
підприємства або направляються у довгострокове інвестиційне 
кредитування; 

 у зв'язку із прийняттям Податкового кодексу, важливо дослідити 
обсяг і структуру податкових платежів банків до бюджету і оцінити 
виконання банками своїх податкових зобов'язань перед державою і 
суспільством. 

Крім того, доцільним є застосування корпоративного податкового 
менеджменту для управління податковим навантаженням комерційного 
банку, що є перспективою подальших досліджень. 
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність реформування 
податкової системи України. Проаналізовано зміни в законодавстві у 
результаті впровадження в дію Податкового кодексу України та визначено 
його позитивні та негативні сторони для платників податків. 
 

Annotation. In the article is grounded the necessity of reformation of the 
tax system of Ukraine. Changes are analysed in a legislation as a result of 
introduction in an action of the Internal revenue code of Ukraine and certainly 
him positive and negative sides for taxpayers. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Становлення України 

як суверенної, демократичної, правової держави передбачає необхідність 
проведення соціально-економічних та правових реформ. У цьому контексті 
потребує визначення недоліків та вдосконалення податкової системи 
України. Реформування податкової системи вимагає чіткого усвідомлення 
філософії оподаткування, ролі платника податку та правового 
врегулювання податкової системи України. 

Значної актуальності, за сучасних умов, набувають питання пов’язані 
з наповненням бюджету держави, в першу чергу за рахунок сплати 
податків, зборів, інших обов’язкових платежів, сплата яких, відповідно до 
Конституції України, є обов’язковою для всіх громадян. 

Посилення ролі держави в економіці призводить до  збільшення 
державних видатків, а необхідність їх фінансування обумовлює 
актуальність проблем із формування доходів бюджету, основну частину 
яких складають податки. Крім того, функціонування національної 
економіки в умовах постійного бюджетного дефіциту та зростаючого 
державного боргу висуває на передній план необхідність розгляду питань 
стосовно трансформації елементів податкової системи з метою 
забезпечення відповідного рівня податкових надходжень, адекватного 
вимогам сучасної економіки.   

За оцінками експертів Всесвітнього Банку, однією із найскладніших 
у світі є податкова система України, що також актуалізує необхідність її 
вдосконалення. Однак, будь-які зміни умов оподаткування впливають на 
соціальний та економічний розвиток на рівні держави та її 
адміністративно-територіальних одиниць, врахування чого є важливою 
умовою при розробці та обґрунтуванні напрямків державного регулювання 
оподаткування [9]. 

Недоліки української податкової системи зазвичай пояснюють 
поганим податковим адмініструванням, але можливість його поліпшення 



обмежена самою конструкцією фіскальної системи. В Україні визначають 
базу оподаткування, ґрунтуючись на інформації про внутрішні фінансові 
показники підприємств. Звідси – протистояння бізнесу та податкової 
служби, прагнення першого – мінімізація бази оподаткування шляхом 
оприлюднення недостовірної звітності, а останньої – деталізація 
податкової звітності. І до того ж діюча нині система є стримуючим 
фактором для розвитку підприємництва та економічного зростання – саме 
того, що могло б дати бюджету найвищі доходи. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Вивченню питань, що стосуються аналізу 
оподаткування та податкової системи України , а також можливих шляхів 
ії вдосконалення, присвячені численні дослідження вітчизняних та 
закордонних науковців, зокрема  І.М. Бурден, О.Д. Василика, В.М. Гейця, 
І.О. Лютого,  Т.І. Єфименко,  В.Г. Корнуса, М. Поттера,  А.М. Соколової, 
Р.А. Фатхудінова , С.І. Юрія, А.І. Крисоватого, В.В. Буряковського та 
інших теоретиків і практиків у сфері оподаткування. В їх роботах 
досліджені питання сутності і значення податків, стан та розвиток 
податкової системи. В роботах зазначених учених розкривається еволюція 
податків та податкових систем, теоретично обґрунтовуються перспективи 
розвитку оподаткування в Україні. Однак для подолання негативних 
тенденцій і з метою підвищення ефективності оподаткування необхідне 
подальше удосконалення як системи оподаткування в цілому, так і 
окремих податків.  

Мета статті. Обґрунтування наслідків реформування податкової 
системи України, визначення можливих шляхів удосконалення дії 
Податкового кодексу. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність реформування 
податкового законодавства вже давно стала першочерговою у забезпеченні 
впровадження та реалізації економічних реформ в Україні. Рішучим 
кроком до реформування податкової системи визначається  запровадження  
Податкового кодексу України. [8]. Враховуючи проблеми та високий 
рівень тіньової економіки, фахівці вважають, що новий Податковий кодекс 
України є першочерговим заходом, спрямованим на поліпшення 
соціально-економічного стану держави, основною метою якого є зведення 
значної кількості законодавчих та нормативних актів до єдиного Закону, 
уникнення таким чином протирічь в діючому на сьогодні законодавстві. 

Низький рівень фінансового забезпечення усіх секторів економіки 
визначив необхідність проведення реформи, яка б зменшувала податковий 
тиск на громадян із низьким і середнім достатком, малий і середній бізнес, 
стимулювала започаткування нового бізнесу та інновацій і в той же час за 
прогресивною шкалою оподатковувала б високі доходи, розкіш, 
демонстративне споживання тощо [5]. Модернізація системи 
оподаткування також має забезпечити ефективне податкове навантаження 
як чинник конкурентоспроможності економіки з одного боку та 
ефективний первинний перерозподіл доходів як чинник мінімізації 



вторинного перерозподілу у вигляді соціальної допомоги, пільг, субсидій 
тощо – з іншого. Бізнес-середовище в Україні оцінюється як найгірше 
серед постсоціалістичних країн Європи. Відповідно рейтингу Світового 
банку «Doing Business» (легкість бізнесу) в 2010 році Україна займала 142 
позицію серед 183 країн світу, поступаючись таким країнам, як Польща 
(72), Росія (120), Угорщина (47),  Чехія (74). Порівняно з 2009 роком 
Україна втратила 14 позицій у цьому рейтингу, що свідчить про 
погіршення умов ведення бізнесу у країні. Україні не вдалося посилити 
свої позиції у світових рейтингах у частині конкурентоспроможності 
економіки та якості середовища.  

Податкова система покликана забезпечити суспільству якнайбільші 
доходи і справедливий їх розподіл ціною певної втрати ефективності. Тому 
оптимальною структурою податків можна вважати ту, за якої 
максимізується суспільний добробут, а вибір між справедливістю та 
ефективністю якнайкраще відповідає сподіванням суспільства. Частка 
податкових надходжень у доходах бюджету в останні роки стабільно 
утримується на рівні 55-65% [10].  Однак, з огляду на високий рівень 
тіньового сектора економіки України при одночасному перманентному 
дефіциті бюджетних коштів і критичному рівні зовнішніх боргових 
зобов’язань країни в цілому, говорити про просте зниження податкового 
навантаження до оптимального рівня з метою забезпечення умов для 
економічного росту недоречно, тому що може виявитися недостатньо 
резервів і потенціалу для фінансування тимчасового збільшення дефіциту 
бюджетних коштів, яким завжди супроводжуються подібні заходи. 

Реформування податкової системи на сучасному етапі визначається 
прийняттям Податкового кодексу та його реалізацією в дії. Податковий 
кодекс України як єдиний консолідований нормативно-правовий акт дає 
можливість запобігти штучній податковій збитковості суб'єктів 
господарювання. Створення єдиних справедливих підходів та прозорих 
правил нарахування та сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, 
забезпечить сталість податкового законодавства в державі. 

Насамперед передбачаються такі позитивні зміни: стабільність та 
досконалість податкового законодавства; реальне зниження податкового 
навантаження і збалансування податкового тиску на різні категорії 
платників податків; забезпечення прав платників податків; узгодженість 
податкового законодавства з  нормами законодавства інших галузей права; 
прозорість причинно-наслідкових механізмів оподаткування; прозорість 
адміністрування податків; уніфікація бухгалтерського та податкового 
обліку, зменшення кількості непродуктивних податків, витрати на 
адміністрування яких перевищують їх надходження; уникнення 
безсистемного та невиправданого надання податкових пільг та привілеїв.  

Позитивними наслідками впровадження в діяльність Податкового 
кодексу для платників можуть бути: 
- Податковий кодекс України забезпечить встановлення єдиного механізму 
реалізації державою податкової політики, визначить єдині засади, правила 



та норми з питань оподаткування як для платників податків, так і органів 
державної влади, забезпечить уникнення колізійних норм, прогалин у 
законодавстві та неоднозначного тлумачення норм, які регулюють 
відносини у сфері оподаткування; 
- скорочення кількості неефективних загальнодержавних податків та зборів 
на 10, а місцевих – на 9 означає скорочення паперової роботи для 
бухгалтерів. Це, в принципі, має покращити ситуацію, бо Україна за 
світовими рейтингами перебуває на доволі низьких позиціях саме по 
податковому законодавству – не через податковий тиск, який є нижчим, 
ніж у багатьох країнах Європи, а через те, що для сплати податків треба 
витратити набагато більше часу, виготовити набагато більше документів, 
ніж у європейських країнах, див табл..1 та табл..2; 

Таблиця 1. 
Загальнодержавні податки та збори в контексті прийняття Податкового кодексу 

України 
№ 
п/п 

Загальнодержавні  податки і збори до прийняття  
Податкового кодексу 

№ 
п/п 

Загальнодержавні  податки і збори після 
прийняття  Податкового кодексу 

1 Податок на додану вартість 1 Податок на додану вартість 

2 Акцизний збір 2 Акцизний податок 

3 Податок на прибуток підприємств, у тому числі 
дивіденди, що сплачуються до бюджету державними не 
корпоратизованими, казенними або комунальними 
підприємствами 

3 Податок на прибуток підприємств 

4 Податок на доходи фізичних осіб 4 Податок на доходи фізичних осіб 

5 Мито 5 Мито 

6 Плата за землю (земельний податок, а також орендна 
плата за земельні ділянки державної і комунальної 
власності) 

6 Плата за землю 

7 Рентні платежі 7 Рентна плата за транспортування нафти і 
нафтопродуктів магістральними 
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, 
транзитне транспортування трубопроводами 
природного газу та аміаку територією України 

8 Податок з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів 

8 Рентна плата за нафту, природний газ і газовий 
конденсат, що видобуваються в Україні 

9 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за 
рахунок державного бюджету 

9 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 

10 Збір за спеціальне використання природних ресурсів 10 Плата за користування надрами 

11 Збір за забруднення навколишнього природного 
середовища 

11 Збір за спеціальне використання води 

12 Збір за використання радіочастотного ресурсу України 12 Збір за спеціальне використання ЛІСОБИХ ресурсів 

13 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства 

13 Екологічний податок 

14 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
електричну та теплову енергію, крім електроенергії, 
виробленої кваліфікованими когенераційними 
установками 

14 Збір за користування радіочастотним ресурсом 
України 



15 Збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого 
тарифу на природний газ для споживачів усіх форм 
власності 

15 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства 

16 Фіксований сільськогосподарський податок 16 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на електричну та теплову енергію, крім 
електроенергії, виробленої кваліфікованими 
когенераційними установками 

17 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 17 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на природний газ для споживачів усіх 
форм власності - 

18 Збір до Державного інноваційного фонду 18 Фіксований сільськогосподарський податок 

19 Плата за торговий патент на деякі види 
підприємницької діяльності 

  

20 Гербовий збір (застосовується до 1 січня 2000 року)   

21 Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через 
державний кордон України 

  

22 Збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
(початковий, регулярний, спеціальний) 

  

23 Збір за проведення гастрольних заходів   

24 Судовий збір   

25 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження 

  

26 Державне мито   

27 Податок на нерухоме майно   

28 Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального 
захисту населення 

  

29 Податок на промисел   

Таблиця 2.  
Місцеві податки і збори в контексті прийняття Податкового кодексу  

№ 
п/п 

Місцеві  податки і збори до прийняття  
Податкового кодексу 

№ 
п/п 

Місцеві  податки і збори після прийняття  
Податкового кодексу 

1 Податок з реклами 1 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки 

2 Комунальний податок 2 Єдиний податок 

3 Готельний збір 3 Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності 

4 Збір за паркування автотранспорту 4 

Збір за місця для паркування транспортних засобів 

5 Ринковий збір 5 Туристичний збір 

6 Збір за видачу ордера на квартиру   

7 Курортний збір   
8 Збір за участь у бігах на іподромі, за виграш на 

бігах на іподромі, з осіб, які беруть участь у грі на 
  



тоталізаторі на іподромі 

9 Збір за право використання місцевої символіки   

10 Збір за право проведення кіно- і телезйомок   

11 Збір за проведення місцевого аукціону, 
конкурсного розпродажу і лотерей 

  

12 Збір за проїзд по території прикордонних областей 
автотранспорту, що прямує за кордон 

  

13 Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів 
торгівлі та сфери по слуг 

  

14 Збір з власників собак   

 
- поступове зниження ставки податку на прибуток, що призведе до 
збільшення суми чистого прибутку підприємства. Це у свою чергу 
дозволить модернізувати виробництво, збільшити заробітну плату 
робітникам. 

До  негативних наслідків, які можуть понести платники у зв’язку із 
введенням у дію нового Податкового кодексу варто віднести: 
- розширення класифікації основних фондів у податковому обліку, у якій 
замість 4 груп у діючому законодавстві введено 16. При цьому облік 
балансової вартості основних фондів кожної групи вестиметься за кожним 
об’єктом, що входить до складу окремої групи, включаючи вартість 
поліпшення основних засобів, отриманих безоплатно або в оперативну 
оренду (лізинг), та в цілому за групою як сума балансових вартостей 
окремих об’єктів такої групи. Це призведе до збільшення паперової роботи 
для бухгалтерів. 

Отже, найважливіший елемент реалізації податкової реформи у 
вигляді Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року – це єдиний в Україні 
законодавчий акт, який сприятиме об'єднанню в одному нормативно-
правовому акті цілого масиву норм, що регулюють сферу податкових 
правовідносин в Україні, а також забезпечить спрощення орієнтування 
платників податків у цій сфері, прозорість дій органів державної влади, які 
уповноважені здійснювати контроль за своєчасністю нарахування та 
повнотою сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів, 
чітко визначить засади функціонування системи оподаткування.     

Для вирішення проблем та визначення перспектив розвитку існуючої 
системи оподаткування необхідно вирішити наступні завдання: 

 удосконалити середовище оподаткування. Необхідно створити 
середовище, сприятливе для активізації підприємницької діяльності. 
Забезпечити рівність усіх платників перед законом та поступово 
сформувати відповідальне ставлення платників до виконання своїх 
податкових зобов’язань. 

 поетапне зниження податкового навантаження на національну 
економіку з урахуванням збалансованості бюджетної системи. 



 перенесення податкового навантаження з мобільних факторів 
виробництва (праці й капіталу) на споживання, екологічні та 
ресурсні платежі. 

 зменшення майнової нерівності через запровадження податку на 
нерухоме майно, податку на розкіш. 

 спрощення податкової системи шляхом скорочення кількості 
податків та зборів. 

 підвищення фіскальної ефективності обов’язкових платежів за 
рахунок удосконалення системи адміністрування, оптимізації 
податкових пільг та розширення податкової бази за рахунок 
зменшення масштабів ухилення від оподаткування. 

Висновки і пропозиції. Податковий кодекс – це основний документ, 
завдяки якому має змінитися якість системи оподаткування. Він сприяє 
побудові соціально-орієнтованої, конкурентоспроможної ринкової 
економіки, стимулюванню інвестиційно-інноваційних процесів та 
інтеграції України у європейське співтовариство. У зв’язку із прийняттям 
Податкового кодексу стане можливим створення стабільної податкової 
системи, яка забезпечить достатній обсяг надходжень до бюджетів усіх 
рівнів, ефективне функціонування економіки держави, справедливий 
підхід до оподаткування всіх категорій платників податків.  
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Постановка проблеми у звгальному вигляді.  Ведуча роль держави 

у сучасній економіці країни призводить до збільшення видатків,а 
необхідність їх фінансування,а це в свою чергу змушує до реформування 
фінансової системи країни. Функціонування національної економіки в 
умовах бюджетного дефіциту та зростаючого державного боргу зумовляє 
державу до трансформаційних елементів податкової системи з метою 
задовільненя повних фінансових потреб держави відповідних до сучасних 
світових стандартів. 

Експерти Всесвітнього Банку зробили висновки,що податкова система 
України являється однією з найскладніших у світі,та вона потребує 
значного вдосконалення. Реформування податкової системи країни 
притягає за собою зміни у всіх зонах країни,таких як : соціальний 
розвиток,економічний розвиток з макро до мікро рівня держави. [9]. 

Чинний Податковий кодекс,який вступив до сили 1 січня 2011 року 
отримав негативні відгуки з боку науковців законодавчої та виконавчої 
влади,та вийшов в великою кількістю недорахунків. Недоліки української 
податкової системи зазвичай пояснюють поганим податковим 
адмініструванням, але можливість його поліпшення обмежена самою 
конструкцією фіскальної системи. База оподаткування нашої країни 
ґрунтується на аналізі фінансових показників підприємств, це призводить 



до протистояння бізнесу та податкової служби. Прагнення бізнесу 
призводить до мінімізації бази шляхом оприлюднення недостовірної 
інформації,а податкової служби до деталізації податкової звітності. Таким 
чином ці основні фактори виступають стримуючим фактором для розвитку 
підприємництва та економічного розвитку,що надає бюджету найвищі 
доходи,як у розвинутих станах Німеччині,Швеції або Швейцарії. 

Посилаючи на вище перераховані данні та враховуючи високий рівень 
тіньової економіки,фахівці економічної сфери  вважають,що реформування 
податкової системи може стати першою передумовою  до розвинення та 
поліпшення соціально-економічного розвитку держави. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Значний внесок у дослідження теоретичних і 
прикладних аспектів проблеми податкової реформи зробили такі науковці 
та практики як: М.П. Кучерявенко, Дж. Алма, Б. Джексон, М. Маккі, 
С.В.Онишко,  О.П. Мельник, Ю.Б. Іванов. Я.В. Литвиненко, Т.Є. 
Литвиненко, А.В. Ліщенко, розглядаючи особливості сучасного стану 
податкової системи України, визначили вплив податків на діяльність 
суб’єктів господарювання і запропонували основні напрямки 
реформування податкової системи  України [4]. Г. Нагорняк і Ю. Вовк 
визначили недоліки системи та запропонували шляхи вирішення проблем 
податкового регулювання та удосконалення чинного Податкового кодексу 
України. [6]. 

Мета статті. Дослідження необхідності реформування податкової 
системи України,виявлення недоліків та прогнозування подальшого 
розвитку змін та їх впливу на соціально-економічне життя країни. 

Виклад основного матеріалу. Проблематика реформування 
податкової системи країни протягом багатьох останніх років стала на 
першому місці. Прагнення до вступу до Європейського Союзу стало 
великим поштовхом до інтеграції податкової системи та однією з  умов 
ЄС. Реформа у першу чергу призводить до скорочення малоефективних 
податків і зборів та спрощення податкового та бухгалтерського обліків. [8]. 

Стратифікація суспільства,внаслідок чого сформувався великий 
прошарок зубожілого населення  призвела до необхідності реформування 
для зменшення податкового тиску на громадян середнього та низького 
класу ,малого та середнього бізнесу та оподаткування предметів розкоші 
[5]. Модернізація системи оподаткування також має забезпечити 
ефективне податкове навантаження як чинник конкурентоспроможності 
економіки з одного боку та ефективний первинний перерозподіл доходів 
як чинник мінімізації вторинного перерозподілу у вигляді соціальної 
допомоги, пільг, субсидій тощо – з іншого. Бізнес-середовище в Україні 
оцінюється як найгірше серед постсоціалістичних країн Європи. 
Відповідно рейтингу Світового банку «Doing Business» (легкість бізнесу) в 
2010 році Україна займала 142 позицію серед 183 країн світу, 
поступаючись таким країнам, як Польща (72), Росія (120), Угорщина (47),  
Чехія (74). Порівняно з 2006 роком Україна втратила 14 позицій у цьому 



рейтингу, що свідчить про погіршення умов ведення бізнесу у країні. 
Україні не вдалося посилити свої позиції у світових рейтингах у частині 
конкурентоспроможності економіки та якості середовища. Для усунення 
негативних тенденцій в Україні потрібно переглянути концептуальні 
засади економічної політики на принципово іншій, ліберально-
демократичній основі. Економічні реформи мають включати системні 
заходи, спрямовані на: 

-    створення сприятливого середовища для ведення бізнесу; 
-    забезпечення довгострокової фінансової стабільності; 
-    підвищення ефективності державного управління; 
-    розвиток конкуренції на внутрішньому товарному ринку [2]. 
Податкова система та держава покликані забезпечувати суспільство 

умови для розвинення малого та середнього бізнесу та збільшення доходів 
населення та максимізації суспільного добробуту. Частка податкових 
надходжень у доходах бюджету в останні роки стабільно утримується на 
рівні 55-65% [10]. Говорити про просте зниження податкового 
навантаження до оптимального рівня з метою балансування бюджету ,тому 
що це призводить до недостачі бюджету для фінансування тимчасового 
збільшення дефіциту бюджету ,чим супроводжується такі заходи. 

Необхідність реформування податкової системи є об’єктивоною. 
Податковий кодекс України як єдиний консолідований нормативно-
правовий акт надасть можливість запобігти штучній податковій 
збитковості суб'єктів господарювання. Створення єдиних справедливих 
підходів та прозорих правил нарахування та сплати податків, зборів, 
обов'язкових платежів, забезпечить сталість податкового законодавства в 
державі.      Аналітика дозволила дійти висновку, що у деяких розвинених 
країнах світу фіскальна політика набуває іншого характеру. Зокрема, в 
Італії запроваджується податок на банки й мінімальні ціни на сигарети. 
Португалія на 2,5 % підвищує ставку податку на прибуток підприємств, на 
1 % –  ПДВ, на             1,5 % – податку з доходів фізичних осіб. У Великій 
Британії ставка ПДВ підвищується з 15 до 20 %, податку на приріст 
капітальної вартості з 18 до 28 %, планується також запровадити податок 
на банки [3]. Крім того у багатьох країнах доходи державного бюджету 
поповняться за рахунок приватизації, тобто в частині логіки боротьби із 
кризою в Європі, на відміну від України, збільшиться податкове 
навантаження і зменшиться соціальний захист, тривають пошуки дохідно-
витратного балансу фінансового стану держав.  

Позитивними наслідками впровадження в діяльність Податкового 
кодексу для платників можуть бути: 

- Податковий кодекс України забезпечить встановлення єдиного 
механізму реалізації державою податкової політики, визначить єдині 
засади, правила та норми з питань оподаткування як для платників 
податків, так і органів державної влади, забезпечить уникнення колізійних 
норм, прогалин у законодавстві та неоднозначного тлумачення норм, які 
регулюють відносини у сфері оподаткування; 



- запровадження дворівневої системи оскарження рішень 
контролюючих органів замість трирівневої, що пришвидшить строки 
вирішення спірних питань; 

- поступове зниження ставки податку на прибуток, що призведе до 
збільшення суми чистого прибутку підприємства. Це у свою чергу 
дозволить модернізувати виробництво, збільшити заробітну плату 
робітникам. 

До  негативних наслідків, які можуть понести платники у зв’язку із 
введенням у дію нового Податкового кодексу варто віднести: 

- неузгодженість щодо податкових періодів в першому та другому 
розділах проекту, котре може спричинити плутанину у процесі ведення 
бухгалтерського обліку та складанні звітності; 

- розширення класифікації основних фондів у податковому обліку, у 
якій замість 4 груп у діючому законодавстві введено 16. При цьому облік 
балансової вартості основних фондів кожної групи вестиметься за кожним 
об’єктом, що входить до складу окремої групи, включаючи вартість 
поліпшення основних засобів, отриманих безоплатно або в оперативну 
оренду (лізинг), та в цілому за групою як сума балансових вартостей 
окремих об’єктів такої групи. Це призведе до збільшення паперової роботи 
для бухгалтерів; 

- арешт майна може бути накладений рішенням керівника органу 
державної  податкової служби, обґрунтованість якого протягом 96 годин 
має бути перевірена судом. Це може призвести до негативних наслідків 
для тих підприємств, котрі займаються реалізацією продуктів, які швидко 
псуються, та інших речей, що фактично спричинить зупинку діяльності 
підприємства. 

Отже, найважливіший елемент реалізації податкової реформи у 
вигляді Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року – це єдиний в Україні 
законодавчий акт, який сприятиме об'єднанню в одному нормативно-
правовому акті цілого масиву норм, що регулюють сферу податкових 
правовідносин в Україні, а також забезпечить спрощення орієнтування 
платників податків у цій сфері, прозорість дій органів державної влади, які 
уповноважені здійснювати контроль за своєчасністю нарахування та 
повнотою сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів, 
чітко визначить засади функціонування системи оподаткування. 

Висновки і пропозиції: Реформування податкової системи та 
Податковий кодекс - це єдиний документ,який являється великою 
передумовою для становлення країни на новий етап розвитку фінансової та 
соціальної частини. Він сприятиме розвиненню конкурентоспроможної 
ринкової економіки,стимулювання інвестиційно-інноваційних проектів та 
інтеграції України до Європейського союзу. Розкривається можливість 
створення стабільної податкової системи,що стане гарною передумовою 
для створення достатнього обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів, 
ефективне функціонування економіки держави справедливий підхід до 
оподаткування всіх категорій платників податків,це передбачає позитивні 



зміни у стабільності,досконалості податкового законодавства ,зниження 
податкового навантаження та податкового тиску на різні категорії 
платників. узгодженість податкового законодавства з  нормами 
законодавства інших галузей права; прозорість причинно-наслідкових 
механізмів оподаткування; прозорість адміністрування податків; 
уніфікація бухгалтерського та податкового обліку, зменшення кількості 
непродуктивних податків, витрати на адміністрування яких перевищують 
їх надходження; уникнення безсистемного та невиправданого надання 
податкових пільг та привілеїв. 
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Анотація. В роботі висвітлено деякі аспекти функціонування 
механізму оподаткування податком на прибуток вітчизняних підприємств. 



Визначено проблеми та шляхи покращення окремих напрямків щодо 
удосконалення механізму справляння податку на прибуток підприємств, 
проаналізовано особливості пільгового оподаткування України, 
запропоновані напрями реформування оподаткування податком на 
прибуток підприємств. 
 

Annotation. In work some aspects of functioning of the mechanism of the 
taxation are reflected by the profit tax of the domestic enterprises. Problems and 
ways of improvement of separate directions concerning improvement of the 
mechanism of collection of the profit tax of the enterprises are defined, features 
of the preferential taxation of Ukraine are analysed, directions of reforming of 
the taxation are offered by the profit tax of the enterprises. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Податки є головним 

джерелом наповнення Державного бюджету та важливим інструментом 
державного регулювання економіки, тому особливої актуальності на цей 
час набуло вирішення проблеми оптимізації механізмів оподаткування, що 
передбачає  обґрунтування напрямів податкової політики держави. 
Податкова політика як інструмент державного регулювання економічних 
та соціальних процесів спрямована на забезпечення інтересів держави та 
підприємницьких структур. Одним з головних елементів системи 
оподаткування виступає податок на прибуток підприємств. Він є одним з 
найбільш складних у податковій системі. Формування бази оподаткування  
торкається всіх основних аспектів господарської діяльності підприємства.  

Як показує практика, українська податкова політика використовує 
неефективну модель оподаткування підприємства, яка не відповідає 
динаміці та особливостям розвитку вітчизняних підприємств в Україні. 
Саме тому підвищення ефективності механізму оподаткування податком 
на прибуток підприємств знаходиться в числі найважливіших соціально-
економічних проблем, від швидкого вирішення яких великою мірою 
залежить подальший розвиток бізнесу в Україні . 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Розвиток сучасних наукових підходів до побудови 
оптимального механізму функціонування системи прибуткового 
оподаткування закладено у роботах видатних учених-економістів: 
П.Самуельсона, Дж. Б'юкенена, А. Сміта, Дж. Кейнса, В. Петті, А. 
Лаффера, Д. Рікардо, А. Пігу та інших. У західній фінансовій науці 
проблеми оподаткування прибутку корпорацій досліджуються досить 
інтенсивно, але в Україні податок на прибуток відрізняється яскраво 
вираженою специфікою, без урахування якої обґрунтувати правильні 
шляхи вирішення виникаючих проблем дуже складно.  



Свої наукові дослідження щодо напрямів реформування податкової 
системи в умовах ринкової економіки України, зокрема, оптимізації 
прибуткового оподаткування присвятили відомі українські економісти: О. 
Василик, В. Федосов, В. Опарін, В. Вишневський, Л. Демиденко, І. Луніна, 
А. Даниленко, О. Данілов, Ю. Іванов, А. Крисоватий, П. Мельник, А. 
Соколовська, Л. Шаблиста, В. Андрущенко, В. Геєць. У той же час є певні 
прогалини щодо спеціального комплексного аналізу механізму 
оподаткування прибутку й оцінки його впливу на ефективність 
функціонування українських підприємств. Тому існує необхідність 
подальших поглиблених досліджень у цій сфері фінансової науки.   

Мета статті. Висвітлення деяких аспектів функціонування 
механізму оподаткування податком на прибуток вітчизняних підприємств 
та формулювання основних напрямів щодо подальшого поглиблення 
науково-методичних положень і розробки практичних рекомендацій щодо 
удосконалення механізму оподаткування прибутку і підвищення 
ефективності його регулюючого впливу на розвиток промислових 
підприємств.  

Виклад основного матеріалу. Податок на прибуток підприємств – 
це прямий податок, який сплачують підприємства з прибутку, що, згiдно з 
Податковим кодексом України, визначається шляхом зменшення суми 
доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду. 
Незважаючи на той факт, що податок на прибуток підприємств почав 
застосовуватися на території України ще з 1990 р. (Закон СРСР "Про 
податки з підприємств, об'єднань і організацій"), а потім вже в рамках 
українського податкового законодавства, його механізм відпрацьовується 
по цей час і науково-методичні й прикладні проблеми оподаткування 
прибутку господарюючих суб'єктів постають дуже гостро. Під механізмом 
оподаткування прибутку в даному випадку розуміється упорядкована 
сукупність елементів оподатковування (суб'єкт, об'єкт, податкові ставки і 
пільги), що визначає процес розрахунку і сплати податку.  

Що стосується суб’єктів та об’єкту оподаткуванням на прибуток, то 
вони практично не змінилися з прийняттям Податкового кодексу України 
та визначені статтями 133 і 134 Розділу ІІІ Податкового кодексу України 
відповідно. Тому зосередимо свою увагу на податкових ставках і пільгах з 
податку на прибуток. 

Базова ставка податку на прибуток розміром 25%, яка діяла в Україні 
до 1 квітня 2011 року, робила відчутне податкове навантаження. І все ж, 
такий показник не можна класифікувати як один з найвищих у світі. 
Навпаки, у більшості країн світу податок на прибуток корпорацій 
коливається в межах 20–30%. Щоправда, останнім часом чітко 
спостерігається тенденція до зниження базової ставки. Так, на початку 
2000-х років у ЄС середній розмір податку на прибуток становив у 
середньому 30-40%. А вже наприкінці 2000-х років впав до 25%.  



Експерти Центру економічного аналізу «РІА-Аналітика» на основі 
офіціальної публічної інформації підготували рейтинг країн Європи за 
рівнем ставки податку на прибуток компаній (рис.1). Як показують 
результати рейтингу, в лідерах опинилися держави з досить високим 
рівнем економічного розвитку, і як наслідок, з високим податковим 
навантаженням на бізнес. Замикають рейтинг переважно країни з 
економікою, що розвиваються, в яких податкові стимули для компаній 
більш важливі, а також країни, в яких зростання податкового 
навантаження на прибуток може привести до істотного відтоку бізнесу в 
«тіньовий» сегмент економіки.  

Перше місце за рівнем податку на прибуток займає Мальта зі 
ставкою в 35%. На другому місці Франція (корпоративний податок на 
прибуток тут становить 34,4%). Найнижчий податок на прибуток в 
Молдові - ставка податку в цій країні дорівнює 0%, проте поки значних 
успіхів в частині розвитку бізнесу в республіці не спостерігається. 

 

 
Рис.1 Рейтинг країн Європи за рівнем ставки податку прибутку в І півріччі 2011 

року  
В кінці рейтингу зі ставкою в 10% розташувалися улюблений багатьма 

бізнесменами Кіпр і Болгарія. Що стосується України, то, не дивлячись на 
зменшення ставки податку на прибуток до 23%, вона залишається досить 
високою і перевищую середній розмір серед країн Європи (22,1% за 
розрахунковими даними центру «РІА-Аналітика). Податкова база майже у 
всіх країнах є однаковою – це дохід підприємства, зменшений на суму 
витрат, здійснених для отримання цього прибутку. 



Оскільки Україна прагне до інтеграції в Європейський Союз, то 
зменшення ставки податку на прибуток в Україні стає необхідним з огляду 
необхідності пристосування до загальних вимог ЄС. Згідно п. 2 ст. 51 
Угоди про партнерство і співпрацю між Україною та Європейським 
Співтовариством та їх державами-членами від 14.06.1994 р. Україна 
зобов’язана наблизити вітчизняне законодавство у сфері непрямого 
оподаткування та податку на прибуток підприємств до норм і стандартів 
законодавства Європейського Співтовариства. Окрім того, Україна уклала 
міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування з країнами, 
які є найбільшими економічними партнерами України. Саме ці зовнішні 
фактори визначили ряд змін у системі оподаткування, які направлені на 
наближення вітчизняного законодавства до норм права Європейського 
Співтовариства. Отже, необхідно знизити ставку оподаткування прибутків 
підприємств в Україні до рівня країн членів Європейського Союзу – 20 % 
[1]. 

Кодексом передбачено поступове зниження ставки податку на 
прибуток до 16 % (з 01.04.2011 застосовується ставка 23 %; з 01.01.2012-
21%; з 01.01.2013-19 %; з 01.01.2014-16 %). Податковий кодекс України 
фактично декларує податкову політику держави, коли на високому рівні 
тримається не податок на прибуток, а інші податки і збори, вважаючи, що 
поступове зниження податку на прибуток дасть змогу утримати 
конкурентний рівень українських підприємств, що, своєю чергою, з часом 
повинне знизити тінізацію економіки. Надзвичайно високий рівень 
тіньової економіки в Україні (за різними оцінками 40%–65%) негативно 
впливає на становище у системі світових господарських зв’язків та суттєво 
знижує її конкурентоздатність на світових ринках.  

Ефективність зменшення ставок податку на прибуток пояснює 
концепція А. Лаффера: якщо податкова ставка зростає, бізнес або йде у 
тінь, або згортається і навпаки [2]. Зменшення ставки податку на прибуток 
приведе до збільшення коштів, які залишаються в розпорядженні 
підприємства після сплати податку на прибуток, і опосередковано до 
збільшення надходжень до бюджету з цього податку.  

Водночас, необхідно відзначити наступні проблеми та  суперечності 
кодексу в питанні зниження податкового тиску.  Так, одночасне зниження 
ставок податку на прибуток підприємств та ПДВ (до кінцевих значень) 
призведе до значного падіння доходів державного бюджету на 2,8 % від 
ВВП або майже 10 % його загальних доходів. У Податковому кодексі не 
обумовлено компенсаційні джерела, які дозволили б покрити втрату 
доходів. Крім того, не оприлюднено, за рахунок стримування яких статей 
видатків бюджету будуть  компенсуватися звуження дохідної бази від 
зменшення ставок податків. Тому зниження ставок оподаткування при 
інших незмінних умовах повинно компенсуватися розширенням кількості 
платників податків, тобто потрібно створити сприятливі умови для 
розвитку існуючих підприємств, створення нових суб’єктів 
господарювання та зменшити обсяги «тіньової» економіки України, що є 



значною проблемою для нашої держави та містить в собі значні обсяги 
недоотримувань платежів до Державного бюджету України і, як наслідок, 
призводить до дефіциту Державного бюджету і невиконання державою її 
функцій та завдань.  

Згідно економічної теорії різке зниження податків в короткостроковій 
перспективі приводить до зменшення надходжень до бюджету, а в 
середньостроковій та довгостроковій до значного їх збільшення. Таким 
чином, зниження ставки податку, а також неможливість приховування 
податку (наприклад запобіжні заходи у вигляді заборони відносити до 
складу витрат перерахування коштів на користь суб’єктів, що перебувають 
на спрощеній системі оподаткування, а також платежі нерезиденту за 
консалтинг, маркетинг, рекламу, інжиніринг та роялті) повинні 
легалізувати економіку, покращити інвестиційний клімат в країні, а в 
довгостроковій перспективі стимулювати економічний розвиток і 
зростання країни. 

Ще одна проблема – це те, що встановлена на законодавчому рівні 
номінальна ставка податку не відображає реальності – так званої 
"ефективної" ставки податку, яка є значно вищою [3]. Ефективна ставка 
залежить від того, як визначається обсяг валових витрат бізнесу: чим 
більші валові витрати, тим менший прибуток декларують підприємства і, 
відповідно, менше сплачують податку. В підсумку ми маємо факти, коли 
чимало видів економічної діяльності несуть більше податкове 
навантаження, ніж закріплено законодавством. Для виходу з такої ситуації 
необхідно використовувати систему податкових пільг. 

Світовий досвід свідчить, що податок на прибуток можна використати 
як потужний механізм для інвестиційної діяльності та прискорення 
економічного розвитку. Фіскальна функція цього виду податку вже давно 
поступилась місцем регуляторній та стимуляційній. Але саме по собі 
зменшення ставки оподаткування ще не означає гарантії пожвавлення у 
бізнес-середовищі. Тому основний акцент в Україні варто було б зробити 
не лише на номінальне зменшення податкового навантаження, а й на інші 
моменти. 

Недосконалість системи пільг в Україні полягає в тому, що вона не 
лише не стала достатньою мірою стимулом для розвитку тих напрямів 
підприємництва, які цими пільгами користуються, але й створила 
нерівномірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання. За 
даними опитувань, у середньому підприємства в Україні приховують 
близько 20% свого доходу. Лауреат Нобелівської премії з економіки 2001 
року Джозеф Стігліц у цьому контексті висловився так: «Просте зниження 
податків призначене не для стимулювання економіки, а для передання 
грошей тим, у кого їх і так багато». Загальну картину пільгового 
оподаткування в Україні можна оцінити за допомогою даних таблиці 1. 

 
Таблиця1  

Податкові пільги в Україні 



Показник 2005 2007 2008 2009 
Сума податкових пільг за розрахунками ДПА, 
млрд. грн 

74,6 103,5 133,7 155,9 

Пільги, % до ВВП 16,9 14,4 14,2 17,0 
Пільги, % до податкових надходжень Зведеного 
бюджету 

76,0 64,2 58,8 74,9 

Сума пільг з податку на прибуток, млрд. грн 4,9 9,6 15,8 30,7 
Частка пільг з податку на прибуток у загальній сумі 
пільг, % 

6,6 9,2 11,8 19,7 

Частка пільг з податку на прибуток у надходженнях 
податку до бюджету, % 

20,8 27,8 33,1 92,8 

Джерело: Соколовська А.М. Проблеми моніторингу ефективності надання податкових 
пільг в Україні// Фінанси України. – 2011. - №3. 

 
Як свідчать дані таблиці, сума податкових пільг за період 2005-2009 

рр. нестримно зростає з 74,6 млрд. грн. у 2005 році до 155,9 млрд. грн. у 
2009 році (більше, ніж у 2 рази). Частка пільг у ВВП та податкових 
надходженнях Зведеного бюджету України характеризується 
неоднозначною тенденцією: у період з 2005 по 2008 роки відбувалося її 
зменшення, у 2009 році відбулося стрімке зростання, що пояснюється 
впливом світової фінансової кризи на суб’єктів господарювання і тим, що 
більшість підприємств у 2009 році були збитковими. Частка пільг з 
податку на прибуток у загальній сумі пільг характеризується значним 
зростанням ( майже у 3 рази) з 6,65% у 2005 році до 19,7% у 2009 році. 
Частка пільг з податку на прибуток у надходженнях податку до бюджету у 
період 2005-2009рр. зросла більше, ніж у 4 рази. 
 Не дивлячись на стрімке зростання суми наданих пільг з податку на 
прибуток, в Україні за останні роки не спостерігається значного 
збільшення обсягів виробництва, що підтверджує неефективну та 
необґрунтовану політику надання податкових пільг. Так, у 2009 році обсяг 
ВВП зменшився на 4% порівняно з 2008 роком, при цьому коефіцієнт 
зростання пільг економічного призначення у 2009 році становив 1,58, що 
свідчить про зниження економічної ефективності системи податкових 
пільг (табл. 2). 

Таблиця 2 
Економічна ефективність надання податкових пільг 

Показник 2005 2008 2009 
ВВП у фактичних цінах, млн. грн 441452 948056 914720 
Обсяг пільг економічного призначення, млн. грн 11529 25461 40165 
Коефіцієнт зростання ВВП 1,28 1,31 0,96 
Коефіцієнт зростання пільг економічного призначення 0,94 1,49 1,58 
Коефіцієнт економічної ефективності системи податкових 
пільг 

1,36 0,88 0,61 

Джерело: Соколовська А.М. Проблеми моніторингу ефективності надання податкових 
пільг в Україні// Фінанси України. – 2011. - №3. 

 
Якщо оцінювати частку пільг за окремими видами економічної 

діяльності в загальній сумі пільг за видами економічної діяльності, то 



можна зробити висновок, що найбільша їх питома вага за даними 2009 
року доводилась на сільське господарство (23,4%), фінансову діяльність 
(36,6%), транспорт (18,3%) та торгівлю (11,7%). Тобто основний акцент 
було зроблено на сферу споживання, а не  стимулювання інвестиційно-
інноваційної моделі розвитку (рис.2). 

 

 
Рис.2.  Частка пільг за за окремими видами економічної діяльності в загальній сумі 

пільг за видами економічної діяльності 
Значно доцільніше було б використати для економічного зростання 

політику цільового стимулювання економіки за допомогою податків. До 
них належать:  

 прискорена амортизація;  
 відрахування з прибутку, що оподатковується, витрат на 

інвестиції (що пріоритетніші проекти для розвитку економіки, 
то вищий відсоток відрахувань);  

 надання податкового інвестиційного кредиту;  
 відрахування з оподатковуваного прибутку всіх витрат, 

спрямованих на науково-дослідницьку діяльність;  
 цільові податкові пільги для підприємств, які здійснюють 

діяльність у депресивних районах та інші. 
Унікальність таких методів полягає у тому, що держава свідомо 

надає підприємцю додаткові кошти з отриманого ж ним прибутку, якщо 
зекономлені на оподаткуванні ресурси підуть у сферу інвестиційної 
діяльності. Таке опосередковане фінансування з державного бюджету для 
бізнесу більш вигідне, ніж залучені під аналогічні цілі дорогі кредитні 
кошти. При використанні активних методів податкового стимулювання 
працює правило: держава надає пільги підприємствам тільки після 
здійснення ними інвестиційної діяльності. Немає факту інвестицій – немає 
і податкових пільг. Якщо ж бізнес воліє витрачати отриманий прибуток не 
на інвестиційні цілі, то з нього прийдеться сплачувати податок у повному 
обсязі. Такий захід пожвавить приріст інвестиційного капіталу в Україну 
та покращить інвестиційний клімат в країні. 



Так, наприклад, введення інвестиційного податкового кредиту має 
певні переваги порівняно з іншими формами кредиту. Запровадження 
інвестиційного податкового кредиту не вимагає додаткових кредитних 
ресурсів, бо в ньому використовується ресурсний потенціал самого 
підприємства у вигляді прибутку, а саме тієї частини, яка повинна 
відраховуватися до бюджету у вигляді податку на прибуток. Тому 
введення інвестиційного податкового кредиту заохочуватиме підприємства 
до підвищення ефективності своєї роботи та отримання прибутку. 

Держава, втрачаючи на деякий час певні суми дохідної частини 
бюджету, у подальшому може розраховувати на збільшення бюджетних 
надходжень через загальне зростання прибутку і обсягів податку на нього. 

Визначальними умовами надання інвестиційного податкового 
кредиту, які сприяють зниженню ризику кредитора, є: стале фінансове 
становище підприємства-позичальника, тобто систематичне отримання 
ним прибутку, з якого нараховується податок; переважно (не менше як 50 
%) інвестиційна спрямованість у використанні власних фінансових 
ресурсів; наявність економічно обґрунтованого інноваційного проекту 
(бізнес-плану); короткий термін окупності запозичених через 
інвестиційний податковий кредит коштів [4]. Інвестиційний податковий 
кредит може надаватися підприємствам під конкретний інноваційний 
проект на строк до п’яти років. Довший термін не відповідає сучасним 
вимогам щодо тривалості освоєння нової техніки. 

Отже, застосування інвестиційного податкового кредиту сприяє 
збільшенню обсягів інвестиційних ресурсів на підприємствах і 
прискорення інвестиційно-інноваційного розвитку регіону та країни в 
цілому. 

Ще у середині XX ст. у розвинутих країнах світу частка 
амортизаційних відрахувань в структурі інвестицій становила 25–30%. 
Тепер же на них припадає близько 70–80%. Частка ж прибутку, який 
витрачається на інвестиції, скоротилась від 50% до 5–10%. Позикові кошти 
сьогодні теж не є базою для розвитку економіки. Їх частка у загальному 
обсязі інвестицій не перевищує 15% (раніше досягала 30%). Для 
порівняння, в Україні частка амортизації в структурі інвестицій становить 
тільки 15–20%. 

Використання чинника прискореної амортизації як основи для 
економічного стимулювання пояснюється його внутрішніми 
властивостями. По суті, прискорена амортизація є субсидією на 
інвестиційну діяльність за рахунок державного бюджету. Амортизаційні 
відрахування за своєю природою є найстабільнішим джерелом коштів для 
підприємства, які не залежать від зміни зовнішньої ситуації. Крім того, 
вони є власними коштами бізнесмена, що дозволяє йому не залучати 
позики у вигляді недешевих кредитів для інвестування. Контроль 
державних органів за цільовим призначенням амортизаційного фонду і 
штрафи у вигляді додаткового податкового навантаження є найкращою 
запорукою для того, щоб витрачати його на модернізацію і розширення 



виробництва. Таким чином, прискорена амортизація дозволяє отримати 
гроші вже сьогодні, тобто у перші роки після введення основних фондів, і 
спрямувати їх на подальший розвиток. 

На основі цього можна стверджувати, що саме по собі зменшення 
ставки податку на прибуток та сумнівна практика пільг, які мають місце в 
Україні, не є гарантіями економічного зростання. Для реального 
стимулювання інвестиційного клімату потрібно провести значно глибші 
реформи та використати напрацьований світовий досвід. 

Висновки  і пропозиції. Таким чином, враховуючи, що податкове 
навантаження в Україні одне з найвищих, зменшення ставки є нагальним 
кроком і, як наслідок, забезпечить збільшення рівня добровільної сплати 
податку на прибуток. Замість створення системи пільг для здійснення 
розширеного відтворення можна запропонувати створення сприятливих 
умов для самофінансування інвестицій шляхом створення можливості 
прискореного методу нарахування амортизації, а також збільшення норм 
амортизаційних відрахувань. Так, у Німеччині вони в середньому вдвічі 
більші, ніж в Україні, що дозволить створити потенціал, необхідний для 
забезпечення потреб щодо оновлення основних засобів підприємницьких 
суб’єктів. Крім того, оподаткування прибутку, використаного на 
фінансування інвестиційних проектів слід проводити за пільговою 
ставкою, що дасть змогу зменшити  податкове навантаження на 
підприємства та покращити інвестиційний клімат в країні. 

Також до напрямів реформування податку на прибуток, слід віднести 
скасування невиправданих пільг на податок з прибутку підприємства. 
Такий захід надасть змогу знизити ставку податку на прибуток, тобто якщо 
ставка податку на прибуток підприємств не є високою, то підприємства 
зможуть обійтися і без пільги, оскільки встановлена пільга не є вагомим 
показником стимулювання. Досвід розвинутих країн свідчить, що 
поширення форми підтримки підприємства, як пільги на податок з 
прибутків підприємства, не є перспективною, тому що призводить до 
зловживань суб’єктами господарювання, приховувань своїх реальних 
результатів діяльності і, як наслідок, зменшення податкових надходжень 
до бюджету, дефіциту бюджетних коштів.  
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ В 
БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ 

 
 

Анотація. Темою даної статті є «Проблеми ефективності 
використання коштів в бюджетній сфері». Визначаються основні проблеми 
з даного питання. Викладається основний матеріал. Розробляються 
висновки та пропозиції. 

 
 Annotation.  The theme of this article is "The problems of cost-

effectiveness in the public sector." The basic problem with this issue. Taught the 
basic material. Developed conclusions and suggestions. 

 
Ключові слова. Кошти в бюджетній сфері, бюджет, бюджетна 

політика, неефективне використання бюджетних коштів, бюджетні 
порушення, Бюджетний кодекс України. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із головних 

завдань держави, її органів і структур є формування механізму 
ефективного й раціонального використання бюджетних коштів. Адже 
держава від самого початку  зобов’язана створити таку систему інститутів і 
так організувати їх діяльність, щоб забезпечити повноту надання 
соціальних послуг населенню відповідно до прийнятих стандартів, а також 
сприяти поліпшенню рівня та якості життя громадян незалежно від місця 
їх проживання1. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Теоретичним і практичним основам бюджету, 
формування й використання бюджетних коштів свої праці присвятили такі 
вітчизняні науковці, як С. Буковинський, Т. Єфименко, І. Запатріна, Ц. 
Огонь, К. Павлюк, В. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та ін. Незважаючи на 
значну кількість наукових праць із цієї тематики, дослідження 
національних особливостей розвитку бюджетного процесу в нинішніх 
умовах реформування економіки з метою створення оптимального 
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механізму ефективного використання фінансових ресурсів держави 
залишається актуальним. 

Мета статті. Метою даної статті є дослідження проблеми, пов’язаної 
з неефективним використанням бюджетних коштів; встановлення  причини 
цього явища й негативних чинників, що становлять основу бюджетних 
правопорушень; запропонування шляхів розв’язання проблеми з метою 
врегулювання ситуації та забезпечення раціонального використання 
бюджетних призначень. 

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення поступального 
розвитку країни бюджетні кошти мають витрачатися раціонально. Цю 
проблему намагаються вирішити протягом багатьох сторіч. Але і нині такі 
питання є актуальними для промислово розвинутих держав. Щодо країн із 
перехідною економікою, то проблеми оптимального витрачання 
бюджетних коштів є досить гострими. Адже бюджетний процес 
здійснюється в таких ситуаціях за складних умов. Вирішення питань 
забезпечення ефективного використання бюджетних ресурсів потребує 
визначення основних засад аналізу їх витрачання. 

Для забезпечення поступального розвитку країни бюджетні кошти 
мають витрачатися раціонально. Цю проблему намагаються вирішити 
протягом багатьох сторіч. Але і нині такі питання є актуальними для 
промислово розвинутих держав. Щодо країн із перехідною економікою, то 
проблеми оптимального витрачання бюджетних коштів є досить гострими. 
Адже бюджетний процес здійснюється в таких ситуаціях за складних умов. 
Вирішення питань забезпечення ефективного використання бюджетних 
ресурсів потребує визначення основних засад аналізу їх витрачання. 

Забезпечити динамічний соціально-економічний розвиток країни 
можливо завдяки пошуку додаткових фінансових резервів. Світовий досвід 
показує, що динамічний розвиток суспільства потребує обґрунтованого 
перегляду функцій і ролі держави, реформування бюджетної системи 
шляхом приведення її у відповідність до стратегічних завдань соціально-
економічного розвитку країни. 

Обравши курс на євроінтеграцію, Україна зобов’язана 
дотримуватися світових стандартів забезпечення фінансової стабільності, 
високого рівня економічної активності й соціальних стандартів, 
збалансованого розвитку відповідно до цивілізованих правил. 

Сьогодні пріоритетними завданнями бюджетної політики України є 
модернізація бюджетного сектору економіки, переорієнтація державних 
видатків у напрямі економності, ефективності й результативності, 
зниження матеріало- й енергоємності. На думку деяких провідних учених, 
причиною переважної більшості негараздів бюджетної системи є 
недостатньо ефективне планування бюджетного процесу4. 

Конституцією України (ст. 95) установлено, що національна 
бюджетна система будується на засадах справедливого й неупередженого 
розподілу суспільного багатства між громадянами й територіальними 



громадами. Тобто незалежно від місця проживання кожен громадянин має 
право на частку суспільного багатства. 

У Бюджетному кодексі (ст. 7) зазначено, що принцип ефективності є 
одним із ключових, на яких грунтується бюджетна система України. Разом 
із тим досягти справедливого розподілу суспільного багатства, так само як 
і дотримуватися принципу ефективності учасникам бюджетного процесу, 
щоб забезпечити відповідне використання бюджетних коштів, поки що не 
вдається. Так, за даними Рахункової палати обсяги неефективно 
використаних коштів державного бюджету щороку зростають (рис. 1). 
Наприклад, якщо у 2006 р. виявлено фактів неефективного використання 
бюджетних коштів на суму 3,8 млрд грн, то у 2007-му цей показник 
становив 5,6 млрд грн, тобто зріс на 32,1 %, а у 2008-му сягнув 7,8 млрд 
грн, збільшившись порівняно з попереднім роком на 28,2 %. У 2009 р. цей 
показник становив 11,5 млрд грн, тобто у 1,5 раза більше, ніж у 2008-му, та 
втричі більше, ніж у 2006-му. Така динаміка свідчить про значні недоліки 
функціонування бюджетної системи, її низьку ефективність і 
результативність. 

Детальний аналіз структури виявлених Рахунковою палатою 
випадків неефективного використання бюджетних коштів свідчить, що 
найпоширенішими є такі види порушень: 

— прийняття необґрунтованих управлінських рішень; 
— недоліки у плануванні або відсутність обґрунтованого 

прогнозування і планування; 
— надміру завищена оплата виконаних будівельних робіт. 

 
          млрд грн 
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Рис. 1. Динаміка встановлених фактів неефективного використання 

бюджетних коштів 
Джерело: побудовано за даними звіту Рахункової палати України за 2009 р. 
 
Аналіз показав, що визначальним у неефективному використанні 

коштів є людський фактор, оскільки саме від виважених, кваліфікованих, 
обґрунтованих рішень посадовців залежать ефективність і 
результативність використання коштів. Інакше, як свідчить досвід, 
бюджетних порушень і втрат не уникнути. 
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Важливим чинником формування ефективних бюджетних відносин є 
законодавство — саме від нього залежить їх характер. Між тим у 
Бюджетному кодексі (як у старій, так і в новій редакції) є лише загальне 
визначення принципу ефективності. Тоді як потрібні чітке законодавче 
тлумачення поняття "ефективність", перелік показників, що входять до 
критерію ефективності, та прописаний механізм оцінки ефективності, а 
також неефективного використання бюджетних коштів. 

Як відомо, виконання бюджету будь-якого рівня завжди має 
конкретну мету — отримання результатів при використанні бюджетних 
коштів. На жаль, досить часто мета бюджетної програми, на яку 
виділяються кошти державного бюджету, не досягається. Тому що діюча 
система формування й виконання бюджету не орієнтована на ефективність 
використання бюджетних коштів, досягнення конкретних запланованих 
результатів2. 

Цікаво, що в новій редакції Бюджетного кодексу України, прийнятій 
8 липня 2010 р., чітко виписані порушення бюджетного законодавства (ст. 
116) та передбачені заходи впливу на порушників. Утім, неефективне 
використання бюд- 
жетних коштів у переліку бюджетних порушень відсутнє. На нашу думку, 
однією з переваг нової редакції є запровадження програмно-цільового 
методу в бюджетному процесі, що сприятиме зосередженню бюджетних 
ресурсів на досягнення кількісних і якісних результатів при використанні 
бюджетних коштів, установить пряму залежність між розподілом 
бюджетних ресурсів і фактичними або запланованими результатами їх 
використання, надасть можливість не лише якісно, а й кількісно оцінити 
кінцевий результат бюджетування. Також у новій редакції Бюджетного 
кодексу розширено принцип ефективності за рахунок показника 
результативності, повноваження головних розпорядників коштів щодо 
здійснення ними управління бюджетними коштами та оцінку ефективності 
бюджетних програм, що забезпечить ефективне, результативне й цільове 
використання бюджетних коштів, організацію й координацію роботи 
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджет-
них коштів у бюджетному процесі. 

Організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних 
програм визначаються Міністерством фінансів України. Втім, інколи 
виникають суперечності щодо оцінки ефективності використання 
бюджетних коштів між Мінфіном і контролюючими органами, зокрема 
Рахунковою палатою8. 

Неефективне використання бюджетних коштів є досить поширеним 
явищем у бюджетному процесі. Воно негативно позначається на розвитку 
не тільки окремих галузей економіки, а й соціальної сфери, оскільки не 
будуються та не ремонтуються вчасно й у запланованих обсягах будинки, 
школи, дитячі садки, лікарні, дороги, мости, ще більше розпорошуються 
бюджетні кошти, знижується рівень соціального захисту населення, 
зростає кількість об'єктів незавершеного будівництва й таке інше. 



Наприклад, за результатами аудиту використання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий 
проїзд та надання пільг із послуг зв'язку окремим категоріям громадян 
установлено, що у 2007 р. не використано й повернено до державного 
бюджету 0,4 млн грн, а у 2008-му місцевими бюджетами у зв'язку з 
невикористанням повернено 3 млн грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 378 
передбачалося, що у 2007 р. бюджетні кошти, виділені на державну 
підтримку будівництва й технічного переоснащення вугледобувних 
підприємств, використовуються насамперед для фінансування робіт із 
капітального будівництва об'єктів, які вводяться в 
експлуатацію у 2007-му, та об'єктів, ступінь готовності яких становить не 
менш ніж 50 %. Проте будівельна готовність понад третини об'єктів, 
включених до переліку на фінансування у 2007 р., становила менше 50 %. 
На фінансування цих 19 об'єктів неефективно використано 14,3 млн грн. 
Тобто на порушення вимог постанови уряду замість прискорення введення 
в дію об'єктів із високим ступенем будівельної готовності бюджетні кошти 
були використані на об'єкти з низьким ступенем такої готовності. 

Неефективно використано також кошти в сумі 2,3 млн грн, виділені у 
2008 р. на розробку техніко-економічного обгрунтування будівництва 
шахт "Новосвіт-лівська" і "Краснолиманська-Глибока", будівництво яких 
не передбачалося ні програмою "Українське вугілля", ні планом заходів на 
2006—2010 рр. щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період 
до 2030 року. 

Крім того, унаслідок невиважених управлінських рішень 
Міністерства охорони здоров'я й Академії медичних наук України 
придбане для хірургічного корпусу Національного інституту раку 
обладнання на суму 56,1 млн грн більше двох років перебуває на складах. 

Закуплений у листопаді 2007 року гамма-терапевтичний апарат 
"СоЬа11-60Р" вартістю 3,7 млн грн, що за документами поставлений Івано-
Франківському 
облонкодиспансеру 29.02.2008, станом на кінець червня 2009-го, тобто 
через 16 місяців, у експлуатацію не введений у зв'язку з неготовністю 
приміщень для його монтажу та фактично перебуває на відповідальному 
зберіганні в постачальника УДВП "Ізотоп" (м. Київ). А через перенесення 
термінів уведення в експлуатацію радіологічного корпусу Київського 
облонкодиспансеру не використовуються централізовано придбані у 2004 
р. гамма-терапевтичний апарат "Theratron Elite 80" та процедурний стіл 
вартістю майже 3,3 млн грн. 

Однією з основних причин неефективного використання бюджетних 
коштів є некомпетентні, безвідповідальні рішення головних розпо-
рядників, розпорядників нижчого рівня та одержувачів у особі їх 
керівників. Саме необгрунтовані, суб'єктивні, непрофесійні дії посадовців, 
а також неналежне прогнозування і планування призводять до 



неефективного використання коштів і відповідних соціально-економічних 
наслідків, а іноді й прямих втрат бюджету. 

Певний вплив на ефективність використання коштів має й такий 
зовнішній чинник, як суспільні відносини, що відображають рівень 
громадянських свобод і корупції у країні. 

Дослідивши стан, структуру неефективного використання 
бюджетних коштів, його обсяги і вплив на соціально-економічний 
розвиток країни, доходимо висновку, що ця проблема потребує негайного 
розв'язання, оскільки стримує поступовий, динамічний розвиток економіки 
й соціальної сфери країни6. 
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Рис. 2. Обсяг виявлених у 2009 р. бюджетних порушень, неефективного й 
незаконного, у т. ч. нецільового, використання бюджетних коштів 

Джерело: побудовано за даними звіту Рахункової палати України за 2009 р. 
 
Ефективне використання бюджетних коштів передбачає повне, 

цільове їх використання відповідно до затверджених параметрів 
бюджетного розпису й кошторису витрат. На жаль, у сфері державних 
фінансів досі не налагоджена чітка система дієвих заходів для запобігання 
непрозорим і неефективним процедурам використання державних коштів. 

З точки зору економіки, наслідки неефективного використання 
бюджетних коштів із часом набирають великих масштабів, адже конкретну 
позицію плану не виконано, поставлених цілей і стандартів не досягнуто, а 
згодом, щоб виконати накреслене, знадобиться в декілька разів більше 
грошей, ніж було потрібно вчора чи сьогодні. 

Додаткове навантаження на бюджет створює й об'єктивний фактор, а 
саме нестабільна економічна ситуація, зокрема зміна цінової кон'юнктури 
протягом року, що зумовлює подорожчання вартості товарів, робіт, 
послуг3. 

Висновки і пропозиції. Створити ефективну модель раціонального 
використання бюджетних коштів у нинішніх умовах досить важко. 
Оскільки встановити межу, де починаються та де закінчуються 
повноваження органів виконавчої влади у сфері соціально-економічного й 
культурного розвитку виходячи з норм законодавства, та з'ясувати, чи 
достатній для цього виділяється фінансовий ресурс із державного 
бюджету, дуже проблематично. А без чітко визначених параметрів 



делегованих повноважень сподіватися на їх успішне виконання не 
доводиться. 

Цей приклад наочно демонструє, що часто надані з держбюджету 
місцевим бюджетам фінансові ресурси, приміром у вигляді міжбюджетних 
трансфертів, ідуть переважно на заходи, які не повною мірою відповідають 
делегованим повноваженням, бо не мають чітких, конструктивних меж, що 
відділяють делеговані повноваження органів виконавчої влади від 
повноважень органів місцевого самоврядування. Зрештою це також 
призводить до нецільового й неефективного використання бюджетних 
коштів. До того ж відсутні стимули для розпорядників і одержувачів 
коштів до їх ефективного використання.  

Обсяги виявлених фактів і масштаби негативних наслідків 
потребують негайного втручання державних, галузевих, місцевих органів 
влади з метою її негайного розв'язання. Необхідно внести зміни до 
Бюджетного кодексу України (нової редакції) в частині визнання 
неефективного використання бюджетних коштів бюджетним 
правопорушенням; дати визначення термінів "ефективність" і 
"неефективне використання бюджетних коштів"; розробити механізм 
оцінки ефективності та неефективного використання бюджетних коштів; 
вжити дієвих заходів із викорінення й недопущення неефективного 
використання коштів у бюджетній сфері; запровадити постійний 
моніторинг як ефективності використання бюджетних коштів, так і 
діяльності головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня та 
одержувачів щодо ефективності управління фінансовими ресурсами5. 
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ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
  

 
Анотація. На основі дослідження формування податкових 

надходжень Державного бюджету України у статті визначено проблеми їх 
формування, досліджено зміну структури податкових надходжень до 
бюджету держави внаслідок запровадження норм Податкового кодексу. 
Напрацьовано можливі шляхи збільшення податкових надходжень до 
Державного бюджету України. 

 
Annotation. Based on the survey form tax revenues of the State Budget of 

Ukraine in the article the problem of their formation, investigated changes in the 
structure of tax revenues to the state budget as a result of provisions of the Tax 
Code. Well the possible ways to increase tax revenues to the State Budget of 
Ukraine. 

 
Ключові слова: державний бюджет, доходи державного бюджету, 

податкові надходження, прямі та непрямі податки, податок на додану 
вартість, податок на прибуток підприємств.  

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Визначені 

конституційні повноваження та зобов'язання держави у своєму розвитку 
потребують стабільних і реальних доходів державного бюджету. 
Стабільність і прогнозованість в бюджетній політиці вимагає прозорого, 
прогресивного і єдиного державного регулювання в процесі нарахування, 
сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, їх мобілізації, виконання 
та належної оцінки доходів бюджету. Приріст і розширення відтворення 
доходів бюджету ставить проблему наявності дієвого механізму і 
контролю за їх формуванням, розподілом і використанням з метою 
реального і прогнозного передбачення здійснення видатків на виконання 
зобов'язань держави. Розв'язання визначеної проблеми і зумовлює 
актуальність даного дослідження. 

Відсутність чіткої регламентації відносин у сфері оподаткування, 
наявність "тіньової” економіки призводять до недоотримання доходів 
державним бюджетом, до наявності значної кількості податків і зборів з 
малим фіскальним значенням, які важко адмініструвати. Завищені, 
порівняно зі станом розвитку економіки України, ставки деяких податків 
свідчать про неефективність системи формування доходів державного 
бюджету.  



Тому особливої актуальності набуває проблема удосконалення 
системи формування податкових надходжень до державного бюджету. 

Питання дослідження тенденцій формування податкових надходжень 
бюджету держави є особливо важливим в контексті тих економічних 
труднощів, які впродовж останніх років переживає Україна. 

Аналіз  наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Формування податкових надходжень державного 
бюджету є предметом дослідження і дискусій багатьох учених. Окремі 
аспекти формування податкових надходжень та дохідної частини 
державного бюджету України висвітлено в наукових працях І.В. 
Барановської, В.І. Борейко, П.Ю. Буряк, Л.М. Іванової, В.В. Вітлінського, 
О.Р. Іщука, Б.А. Карпінського, Л.О. Терещенко, М.Я. Азарова, Ю.Б. 
Іванова, В.П. Бочарнікова, Ю.В. Сибірянської, В.І. Островецького, С.В. 
Давиденка, Г.М. Фадєєвої та ін.  

Проаналізувавши праці низки авторів, можна зазначити, що 
формування податкових надходжень автори головним чином розглядають 
з позицій дослідження їх структури у доходах державного бюджету, 
аналізу їх динаміки, тощо. На жаль, при цьому поза увагою практично 
залишається дослідження проблем, що виникають під час формування 
податкових надходжень державного бюджету, формування оптимальної 
системи оподаткування, максимізація податкових надходжень до бюджету 
країни. Хоча головним пріоритетом формування податкових надходжень 
повинно бути належне фінансове забезпечення держави з метою 
соціально-економічного розвитку. 

 Так, Іванова Л.М. підтримує модель переходу до переважного 
оподаткування прямими податками, оскільки потрібно враховувати 
незаможність значної частини населення України. Також пропонується 
замінити ПДВ на податок з продажів, що є простішим в адмініструванні 
[1]. 

Барановська І.В. пропонує запровадження податку на проміжне 
споживання замість податку на додану вартість, звертаючи увагу на те, що 
адміністрування та сплата такого податку досить проста і не потребує 
значного адміністрування. Найкращим заохоченням до сумлінної сплати 
податку є запровадження норми, яка забороняє віднесення будь-яких 
затрат до складу валових витрат без сплати податку на проміжне 
споживання [2]. 

Фадєєва Г.М. зазначає, що реформування з метою удосконалення 
податкової системи повинно відбуватися у напрямку скорочення 
податкових пільг, посилення прозорості їх надання та цільового їх 
спрямування [3]. 

 Мета статті. Дослідження проблем формування податкових 
надходжень до Державного бюджету України та напрацювання можливих 
шляхів їх вирішення.  

Виклад основного матеріалу. Сутність формування податкових 
надходжень до бюджету проявляється через їх внутрішній зміст, у 



сукупності всіх їх властивостей та відносин, що виникають в процесі 
складання та виконання дохідної частини бюджету держави. Основне 
призначення податкових надходжень полягає у забезпеченні держави 
фінансовими ресурсами, необхідними для виконання відповідних функцій 
[4]. 

Проблема наповнення Державного бюджету України на сьогодні є 
однією з найгостріших, а наповнення за рахунок податків – одне з 
найголовніших завдань чинної податкової системи. Адже найбільшу 
питому вагу в доходах бюджету держави займають податкові 
надходження. Система державного оподаткування повинна не просто 
залучати частину вартості внутрішнього національного продукту на 
формування доходів Державного бюджету, але й активно впливати на 
підвищення ефективності суспільного виробництва, відновити галузі, що 
конче необхідні для підняття престижу країни, заохочувати окремого 
виробника, господарюючі суб’єкти до інвестування коштів у різні галузі 
діяльності, поліпшувати рівень життя як громадян, так і середнього та 
малого бізнесу. Таким чином, соціально-економічне значення податків та 
зборів полягає у формуванні централізованих державних фінансових 
ресурсів, які акумулюються і перерозподіляються по витратних статтях 
відповідно з бюджетним розписом. 

Як правило, у сучасних умовах форми і методи мобілізації податків і 
виконання доходів бюджету мають багато недоліків, несуть у собі різні 
суперечності, не сприяють ефективним діям і розвиткові підприємництва в 
країні, легалізації тіньових потоків і відповідно негативно впливають на 
формування доходів бюджету. 

Серед головних проблем щодо наповнення дохідної бази державного 
бюджету є: недосконалість і нестабільність бюджетного та податкового 
законодавства, що сприяє розширенню впливу на цей процес політичних, 
корпоративних та інших факторів; непрозорість державних фінансів, 
неповне розкриття інформації про стан держсектору призводить до 
прихованих дисбалансів і зростання держсектору; хронічне перевищення 
та швидке зростання зобов'язань стосовно бюджетних ресурсів, що 
спричинює постійне коригування бюджету, податкового законодавства й 
ускладнює адміністрування та прогнозування податків. Крім того, при 
формуванні видаткової частини бюджету нерідко приймаються 
популістські рішення, які вимагають відповідних джерел фінансування. У 
цих суперечностях криються витоки таких явищ, як неузгодженість 
податкової і бюджетної політик; прагнення парламентських комітетів 
завищувати планові показники доходів бюджету, а уряду - їх занижувати; 
перевищення державними зобов'язаннями, що випливають із чинного 
законодавства, фінансових можливостей економіки; ухвалення рішень 
щодо зниження податкових ставок і гальмування ухвалення рішення з 
розширення податкової бази, необхідного для збереження рівня 
бюджетних надходжень на незмінному рівні; ланцюгова реакція боротьби 
за податкові пільги і преференції і, як наслідок, - загострення корупції; 



вибір податкових пільг, що підлягатимуть першочерговому скасуванню, 
залежно не від їх соціально-економічної значущості, а від міцності позицій 
тієї групи депутатів, які лобіюють у парламенті інтереси певної категорії 
платників. 

Відзначимо, що багато недоліків є і у податковій системі, які не 
сприяють збільшенню податкових надходжень до державного бюджету [5]. 
Серед них можна виділити наступні:  

- високий рівень ухиляння від податків і нерівномірне податкове 
навантаження на підприємства різного розміру й окремі галузі економіки;  

- неефективна й надмірно витратна для держави й бізнесу система 
адміністрування податків і зборів, що неспроможна забезпечити 
повноцінне наповнення державного бюджету й зниження частки тіньової 
економіки з одночасним дотриманням балансу прав податкових органів і 
платників податків; 

- значна витрата часу й коштів суб'єктів підприємницької діяльності 
на ведення податкового обліку й сплату податків;  

- нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що 
призводить до високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує 
можливість середньо- і довгострокового планування;  

- неповна відповідність податкової системи основним принципам 
оподаткування – справедливості, ефективності, стабільності, 
адміністративної простоти й економічності; 

- невиконання податковою системою функції згладжування 
соціальної нерівності.  

Існуючі серйозні недоліки податкової системи призвели до таких 
проблем системного характеру, як [6]: 

1) податкова заборгованість платників перед бюджетом і державними 
цільовими фондами, що зумовлено: 

- відсутністю ефективних механізмів, які забезпечують 
відповідальність суб’єктів господарювання за невиконання своїх 
фінансових зобов’язань; 

- недосконалістю системи списання та реструктуризації податкової 
заборгованості підприємств перед бюджетом; 

- проведенням взаємозаліків, які роблять невигідною своєчасну 
повну сплату податків; 

- проблемами окремих галузей (наприклад, паливно-енергетичного 
комплексу), які є найбільшими боржниками бюджету; 

2) бюджетна заборгованість із відшкодування податку на додану 
вартість. 

Основними причинами, які ускладнюють виконання державою 
зобов’язань перед платниками податку на додану вартість є: 

- пред’явлення необґрунтованих вимог на відшкодування податку 
на додану вартість і заниження сум податкових зобов’язань; 



- виконання прогнозних показників надходжень із податку на 
додану вартість до державного бюджету за рахунок неповернення 
платникам переплачених сум податку; 

- недоліки законодавчих норм, якими регулюється процедура 
відшкодування. 

3) ухилення від оподаткування та сплати податків.  
Ця проблема є однією з найгостріших в Україні. На масштаби 

ухилення від сплати податків впливає високий рівень податкових ставок, 
нерівномірний розподіл податкового навантаження; порушення принципу 
рівності платників перед законом; складність і недосконалість 
законодавства, яким регулюється підприємницька діяльність; 
неефективність державної бюджетної політики. 

4) нерівномірне податкове навантаження, внаслідок чого найбільше 
навантаження покладене на законослухняних платників, позбавлених 
податкових пільг. 

Для вирішення наведених проблем необхідно здійснити конкретні дії 
довгострокового і поточного характеру, які б сприяли збільшенню доходів 
бюджету держави, стабілізували б економіку країни, стимулювали 
виробництво і сприяли його розширенню, знизили тиск з одночасним 
розширенням бази оподаткування, передбачили скорочення кількості 
податків і запровадження якісніших та реальних податків. 

Відзначимо, що в останні роки внаслідок реформування податкової 
системи урядом вже зроблено деякі кроки для вирішення зазначених 
проблем. Так, важливим кроком у проведенні податкової реформи було 
прийняття Податкового кодексу України, який набрав чинності 1 січня 
2011 року.  

Реалізація положень Податкового кодексу України забезпечила [7]: 
- покращення та спрощення адміністрування податків, зборів 

(шляхом підвищення фіскальної дисципліни реєстрації податкових 
накладних платниками ПДВ в Єдиному реєстрі податкових накладних, 
подання платниками ПДВ разом з податковою декларацією копій реєстрів 
податкових накладних в електронному вигляді, анулювання реєстрації 
платників ПДВ у разі внесення запису до Єдиного реєстру юридичних та 
фізичних осіб про відсутність юридичної або фізичної особи за її 
місцезнаходженням); 

- удосконалення механізму погашення податкового боргу;  
- здійснення ряду заходів щодо прискорення митних процедур, 

досягнення належного рівня інформаційної взаємодії між органами влади 
та підприємствами, усунення корупційної складової під час митного 
оформлення товарів тощо;  

- зменшення залишку невідшкодованого ПДВ (шляхом 
запровадження відшкодування ПДВ в автоматичному режимі та 
відповідальності держави за несвоєчасне відшкодування податку); 

- реалізацію організаційних заходів щодо запобігання заниженню 
митної вартості товарів, контролю за достовірністю декларування товарів, 



виявлення та припинення фактів переміщення товарів поза митним 
контролем; 

-  зниження податкового навантаження (скасовано 20 
малоефективних податків та зборів: загальнодержавних - на 10 до 18, 
місцевих - на 10 до 5). 

В таблиці 1.1 представлена структура податкових надходжень 
Державного бюджету України, з якої видно, що у січні-вересні 2011 року 
податкові надходження в розрізі основних багатоутворюючих податків 
значно зросли в порівнянні з відповідним періодом минулих років.  

 
Таблиця 1.1 

Структура податкових надходжень Державного бюджету України 
за січень-вересень 2008-2011 роки 

Джерело: Складено за офіційними даними Міністерства фінансів України [9] 
 

Відмітимо, що незважаючи на зниження з 1 квітня ставки податку на 
прибуток підприємств з 25 до 23 % надходження до державного бюджету 
від податку на прибуток підприємств за результатами 9 місяців 2011 року 
зросли порівняно із аналогічним періодом 2010 року на 42,6 % (або на 11 
599,9 млн. грн.) до 38 813,4 млн. грн. Надходження податку у січні-вересні 
поточного року становлять 60,5 % від затвердженого річного показника 
проти 46,8 % за цей же період минулого року до фактичних річних 
надходжень податку у 2010 році [8].  
Також потрібно звернути увагу на збільшення частки податкових 
надходжень в доходах державного бюджету внаслідок прийняття змін до 
Бюджетного кодексу за рахунок перенесення з неподаткових надходжень 
рентних платежів, зборів на паливно-енергетичні ресурси, віднесення до 

2008 2009 2010 2011 
Показники млрд. 

грн. % млрд. 
грн. % млрд. 

грн. % млрд. 
грн. % 

Податкові 
надходження 125,5 100 101,8 100 112,0 100 189,6 100 

податок на 
прибуток 
підприємств 

31,7 25,3 23,4 23,0 27,2 24,3 38,8 20,5 

податок на додану 
вартість 72,5 57,8 56,0 55,0 55,7 49,7 95,2 50,2 

акцизний збір з 
вироблених в 
Україні товарів 

7,3 5,8 12,1 11,9 16,6 14,8 18,9 10,0 

акцизний збір із 
ввезених на 
територію 
України товарів 

1,9 1,5 2,7 2,7 3,4 3,0 5,5 2,9 

ввізне мито 9,4 7,5 4,6 4,5 5,8 5,3 7,4 3,9 
інші податкові 
надходження 2,7 2,1 3,0 2,9 3,3 2,9 23,8 12,5 



доходів державного бюджету 50% податку на доходи фізичних осіб, що 
сплачується (перераховується) на території міста Києва).  

Для вирішення проблем формування податкових надходжень до 
державного бюджету України доцільно запровадити, на нашу думку, 
наступні заходи: 

-  усунення неузгодженості бюджетного та податкового 
законодавства з нормами законодавства інших галузей права, забезпечення 
їх гармонізації та взаємодії; 

- запровадження механізму середньострокового бюджетного 
прогнозування шляхом прийняття змін до Бюджетного кодексу з метою 
законодавчого визначення принципів і методів середньострокового 
планування та прийняття Закону України «Про державне прогнозування й 
стратегічне планування в Україні»;  

- створення дієвого механізму контролю за своєчасним 
надходженням коштів до бюджетів усіх рівнів; 

- прийняття спеціального закону про пільги (визначення змісту, 
статусу, об'єкта й суб'єктів, необхідності їх і напрямів фінансування) та 
проведення інвентаризації діючих пільг, пільгових режимів на предмет 
відповідності їх вимогам часу та ефективності а також можливого їх 
скорочення; 

- розширення податкової бази за рахунок легалізації та регулювання 
доходів юридичних осіб;  

- підвищити прозорість державних фінансів і розширити аналіз 
стану держсектору;  

- перенести податкове навантаження з мобільних факторів 
виробництва – праці й капіталу – на споживання, ресурсні й екологічні 
платежі шляхом поетапного підвищення ставок акцизного податку на 
алкогольні напої й тютюнові вироби, а також запровадити екологічний 
податок;  

- зміна підходів до монетарної політики; 
- зведення до мінімуму різного виду дотацій та субвенцій, 

розширення власної доходної бази та удосконалення механізму 
процентних відрахувань; 

- зменшення кількості непродуктивних податків, витрати на 
адміністрування яких перевищують їх надходження; 

-  збалансування податкового тиску на різні категорії платників 
податків; 

- стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів і підтримки 
технологічного оновлення суспільства; 

-  прозорості процедур адміністрування податків; 
-  підвищення добровільності сплати податків. 
Подальше реформування бюджетної та податкової політики є 

важливим напрямком для забезпечення стабільної ресурсної бази бюджету, 
що дозволить продовжити здійснення упорядкування та підвищення 
ефективності державних витрат.  



Проте варто мати на увазі, що подальша реалізація даних реформ 
повинна бути цілеспрямованою, системною, відкритою, виваженою і, 
найголовніше, поступовою у часі, що сприятиме створенню стабільних 
умов для підприємницької діяльності. 

Підтримка ділової активності підприємств, проведення виваженої 
соціальної політики, перехід на інвестиційну модель розвитку економіки 
забезпечать зростання частки прибутків підприємств у ВВП, що відповідно 
позначиться на обсягах надходжень до бюджету.  

Дотримання єдиного підходу у виконанні податкових зобов'язань та 
мобілізації доходів бюджету в поєднанні з єдиним підходом у визначенні 
відповідальності за формування державних фінансових ресурсів і належне, 
ефективне, економне їх використання, на нашу думку, мають сприяти 
формуванню дієвого та прогресивного механізму мобілізації доходів 
бюджету України. 

Висновки і пропозиції. Проведене дослідження дає змогу 
стверджувати, що існує значна кількість проблем у формуванні податкових 
надходжень державного бюджету нашої країни, хоч і дещо зменшилась 
порівняно з минулими роками. Так, завдяки запровадженню норм 
Податкового кодексу уряд відчутно підвищив фіскальну ефективність 
податкової системи. Поточного року податкові надходження до бюджету 
зростають швидше за динаміку збільшення номінального ВВП, що 
свідчить про те, що уряд навчився більш результативно збирати гроші з 
економіки. З метою вирішення проблемних питань, що стосуються 
податкових надходжень державного бюджету, напрацьовано низку заходів, 
які потрібно врахувати в подальшому реформуванні бюджетної та 
податкової політики, що є важливим напрямком для забезпечення 
стабільної ресурсної бази державного бюджету, що дозволить продовжити 
здійснення упорядкування та підвищення ефективності державних витрат.  

 Визначення вектору перетворення і удосконалення  формування 
податкових надходжень  в процесі подальшого реформування бюджетної 
та податкової політики України, потреба у прогнозуванні наслідків 
проведення податкових реформ, щорічна потреба у плануванні податкових 
надходжень до державного бюджету є перспективним напрямом 
подальших досліджень.  

Список використаних джерел. 
1. Іванова Л.М. Окремі аспекти реформування податкової системи 

України / Л. М. Іванова // Вісник Національного університету «Києво-
Могилянська академія» «Наукові записки». – Серія «Юридичні науки». – 
Том 77. – 2008. – С. 86-90. 

2. Барановська І.В. Проблеми реформування податкової системи в 
умовах кризи / І. В. Барановська, Т. А. Варварич // Актуальні проблеми 
економіки. – 2009. – № 8 (98). – С. 193-197. 

3. Фадєєва Г.М. Аналіз сучасного стану податкової системи України 
та шляхи її удосконалення / Г.М. Фадєєва, О.Ю. Гладкова // Економічний 



простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Вид-во ПДАБА, 2008. - № 
12/2. – 171 с. 

4. Економіка України // Урядовий Кур'єр. - 2007. - №15. - С.8. 
5. Буряк П.Ю. Актуальні проблеми формування загального фонду 

державного бюджету України / Буряк П.Ю. // Науковий вісник 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки "Економічні 
науки”. – 2010. – Випуск 7 (25). – C. 4-9. 

6. Багінська Ю.Ю. Аналіз проблем та напрямів удосконалення 
системи оподаткування в Україні / Ю.Ю. Багінська // Науковий вісник 
ЛНУ ім. Івана Франка – Серія «Сучасні тенденції державних фінансів». – 
2011. – С. 51-57. 

7. Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua 

8. Офіційний сайт Міністерства Фінансів України // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua 

 

УДК: 336.14:336.228.34(477)                                        Санін Д. І., 55 гр. 
фінансовий факультет ОНЕУ 

 
   Науковий керівник 

 к.е.н., ст.викл. М.О. Слатвінська 
 

 
ЗЛОЧИННІ СХЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ 
 
 
Анотація. В даній роботі висвітлені деякі аспекти функціонування 

податку на додану вартість та способи його незаконного відшкодування. 
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України. В 2011 році його сума склала 11360 млн. грн., що становить 
30,65% від загальних податкових надходжень.  Через недосконалість 
вітчизняного законодавства він став причиною багатьох негативних 
економічних процесів. Саме зазначений вид податку є найбільш 
привабливим для учасників тіньового сектора економіки. Через несплату 
податок на додану вартість та його незаконне відшкодування для окремих 
суб’єктів господарювання з’явилася можливість збагачення та переливання 
коштів з  державного бюджету до «тіньової» економіки України. Згідно з 
повідомленням ДПА України, в 2011 році понад 600 кримінальних справ 
направлені до суду з обвинувачувальним висновком. У той же час дев'ять 
із 10 розкритих злочинів - тяжкі та особливо тяжкі, велика частина справ 
порушується за ухилення від сплати податку в особливо великих розмірах. 

Відсутність належного контролю над сплатою та відшкодуванням 
податку на додану вартість привело до створення самодостатньої системи 
його “тіньового” відшкодування за рахунок бюджетних коштів, 
розгортання організованої злочинної діяльності, що характеризується 
широкою участю корумпованих державних службовців у контролюючих, 
правоохоронних та судових органах, різноманітних посередників, які за 
винагороду забезпечують гарантоване повернення цього податку як його 
законослухняним платникам, так і злочинним угрупуванням [6, с. 58]. 

Аналізуючи чинний механізм адміністрування та бюджетного 
відшкодування податку на додану вартість можна дійти висновку, що 
даний механізм потребує удосконалення та розробки заходів з 
попередження створення «тіньового» сектору через незаконні схеми 
відшкодування податку на додану вартість. За даними прес-служби ДПС 
України податкова міліція з початку року попередила незаконне 
відшкодування податку на додану вартість на суму 1,5 млрд. грн., 
відшкодувала збитки у кримінальних справах і стягнула за результатами 
перевірок понад 0,5 млрд. грн., а також припинила незаконний оборот 
товарів на суму майже 300 млн. грн. [2, с. 39]. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Зарубіжні та вітчизняні вчені розглядали 
функціонування та адміністрування податку на додану вартість. Найбільш 
вагомі проблеми були досліджені у наукових працях таких учених як: Є. О. 
Коваленка,Д. А. Дяковського, А. М. Соколовської, П.В. Мельника, С.О. 
Терьохіна, В.М. Федосова, Н.П. Фліссака, Л.М. Шаблистої, В.Л. 
Андрущенка, В.П. Вишневського, П.Т. Геги, проте  досі проблеми 
адміністрування і відшкодування податку на додану вартість є 
актуальними і потребують подальшого вдосконалення. 

Мета статті. Мета даної статті – проаналізувати причини  і наслідки 
незаконного бюджетного відшкодування податку на додану вартість та 
способи їх усунення. 

Виклад основного матеріалу. Практичний досвід усіх країн, в яких 
було запроваджено цей податок, незалежно від рівня розвитку їх економіки 
та прозорості фінансових систем, свідчить, що наявність можливості 



відшкодування в поєднанні зі звільненням від податку на додану вартість 
операцій експорту, робить цей податок вразливим до застосування 
шахрайських схем, які дозволяють одночасно уникати сплати податкових 
зобов’язань та отримувати відшкодування несплаченого податку із 
бюджету. Очевидно, що методи зловживання податку на додану вартість 
відрізняються в цих країнах залежно від специфіки та ступеню 
розвиненості їх податкових систем. Спільним недоліком є те, що 
центральна роль в даних злочинних схемах належить недосконалості 
механізму відшкодування, що в свою чергу дозволяє аналізувати 
міжнародний досвід боротьби з цією проблемою[5, c. 41]. 

Значні збитки економіці України завдають дії окремих підприємств, 
а саме політика свідомого нанесення збитків бюджету держави внаслідок 
незаконного відшкодування податку на додану вартість. 

У більшості випадків злочинні схеми реалізуються за участю значної 
кількості посередників між підприємствами-експортерами (виробниками 
товарів) та підприємствами-нерезидентами, з якими українські 
підприємства укладають (як правило, через комісіонерів) 
зовнішньоекономічні контракти. Такі протиправні схеми надзвичайно 
унеможливлюють доведення умислу службових осіб підприємств-
експортерів на незаконне відшкодування податку на додану вартість. Крім 
того, виявлення злочинних схем також ускладнюється тим, що в них 
приймають участь суб'єкти підприємництва, зареєстровані у різних 
регіонах держави, і це впливає на своєчасність перевірок законності 
проведення зовнішньоекономічних операцій [7, c. 243].  

Конкретні механізми використання інституту податку на додану 
вартість для організації протизаконного процесу відшкодування є більш-
менш відомими і вже стали предметом обговорення не лише для фахівців 
правоохоронних органів, а й науковців, які досліджують проблеми 
податкової злочинності. Разом із цим, найбільш розповсюджені сучасні 
схеми незаконного відшкодування податку на додану вартість містять 
значну кількість різнопланових елементів та інструментів реалізації. Тому, 
класифікувати їх у певні види типових схем у “чистому вигляді” 
проблематично, а в деяких випадках неможливо. Виявлення таких схем 
потребує глибокого комплексного дослідження обставин проведених 
операцій, комплексної перевірки їх учасників, а також взаємодії різних 
правоохоронних та контролюючих органів [4, c. 131]. До основних 
елементів перевірки учасників підозрілих операцій належать: законність 
установчих документів; достовірність осіб-засновників; економічний зміст 
підприємницької та фінансової діяльності в цілому; відповідність реальних 
цілей діяльності суб’єкта задекларованим; реальність та законність 
договорів з іншими суб’єктами; динаміка товарообороту та відповідних 
фінансових розрахунків; обґрунтованість цін на продукцію. 

Серед найбільш розповсюджених механізмів незаконного 
відшкодування податку на додану вартість можна виділити наступні: 



1. Ухилення від сплати податку на додану вартість та його 
відшкодування з бюджету при проведенні операцій на території України: 

– механізм реалізації товарно-матеріальних цінностей за цінами, 
нижчими вартості придбання; 

– механізм проведення безтоварних операцій організовується 
шляхом “фіктивного” (по документах) придбання реальним суб’єктом 
підприємницької діяльності товарно-матеріальних цінностей від ланцюгу 
“фіктивних” і “транзитних” підприємств; 

– механізм формування від’ємного значення податку на додану 
вартість, за результатами проведення операцій по придбанню векселів на 
умовах товарного кредиту. 

2. Ухилення від сплати податку на додану вартість та його 
відшкодування з бюджету при проведенні експортних операцій: 

– механізм проведення псевдоекспортних операцій – реальний 
суб’єкт підприємництва оформляє безтоварне надходження товарно-
матеріальних цінностей або товарно-матеріальних цінностей непридатних 
для використання, від так званих “транзитних” або “фіктивних” 
підприємств, збільшуючи тим самим свій податковий кредит на суму, що 
дорівнює 20 % від ціни придбання. В подальшому, отриманий товар тільки 
по документах, тобто без фактичного проведення експортної операції, 
експортується за кордон на адресу вигаданого чи створеного спеціально 
для проведення даної операції підприємства-нерезидента. Документи, які 
підтверджують проведення експортної операції, підроблюються. За 
результатами проведення даної операції підприємство-експортер мінімізує 
власні податкові зобов’язання або претендує на відшкодування податку на 
додану вартість з бюджету; 

– механізм придбання товарно-матеріальних цінностей у 
“транзитних” і “фіктивних” підприємств по значно завищених цінах з 
наступним їх експортом за кордон полягає у тому, що підприємство-
експортер неофіційно, за готівку, придбає від постачальників різноманітні 
товарно-матеріальні цінності, навіть такі, що не придатні до використання. 
Надалі, за допомогою “фіктивних” та “транзитних” підприємств, експортер 
оформлює придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей за цінами, 
які в десятки, а то й в сотні разів перевищують їх фактичну вартість. 
Отримані за завищеними цінами матеріальні цінності реалізуються на 
адресу фірм-нерезидентів, створених, як правило, в офшорних зонах 
посадовими або “пов’язаними” з експортером особами. Однією з 
характерних ознак проведення подібних операцій є використання в якості 
товарно-матеріальних цінностей товарів, ціна на які може коригуватися в 
сторону збільшення без ризику вийти за встановлений ціновий коридор 
(різне устаткування, інтелектуальна власність, обладнання лабораторій і т. 
п.) [1, c. 36]. Таким чином, підприємство-експортер мінімізує власні 
податкові зобов’язання або ж претендує на відшкодування податку на 
додану вартість з бюджету в розмірі, що дорівнює 1/6 частини від 



придбаних та в подальшому експортованих товарно-матеріальних 
цінностей; 

– основною ланкою механізму проведення експортних операцій за 
штучно завищеними цінами із застосуванням штучного виробництва 
товарів, що експортуються, є реальне підприємство, яке має виробничі 
площі та імітує процес виробництва продукції, що експортується [3, c. 
236]. При цьому “фіктивні” та “транзитні” підприємства використовуються 
на етапі постачання сировини по значно завищених цінах на адресу такого 
підприємства-виробника. Це надає можливість штучно завищити 
собівартість продукції, яка виготовляється, в сотні або тисячі разів та 
надалі експортувати її за цінами, сформованими на етапі виробництва. При 
цьому слід зазначити, що такі схеми мають наступні характерні риси:  

- в якості товарів, які виробляються на підприємстві-виробнику, 
використовуються вироби, технологічний цикл виробництва яких 
передбачає мінімальний обсяг промислових операцій (зборка продукції з 
декількох комплектуючих);  

- кінцева продукція підбирається таким чином, щоб її вартість не 
обмежувалася діючими на Україні нормативними актами, по можливості, 
не існувало аналогічного виробництва такої продукції на Україні, було 
важко встановити реальну ціну складових частин кінцевої продукції. 

 Підприємство-виробник підбирається таким чином, щоб у 
попередніх роках воно вже виробляло подібний вид продукції, але 
останнім часом практично не здійснювало господарську діяльність в силу 
низки об’єктивних причин. У той же час в його власності повинні 
залишатися виробничі площі. Розрахунки за придбані комплектуючі та 
реалізовану готову продукцію здійснюються з підприємством-виробником, 
як правило, за допомогою векселів. Незначні грошові кошти таке 
підприємство отримує тільки в оплату виконаної роботи. 

3. Ухилення від сплати податку на додану вартість при проведенні 
імпортних операцій: 

– механізм імпорту товарно-матеріальних цінностей на територію 
України по значно занижених цінах спрямований на мінімізацію сплати 
податку на додану вартість і митного збору під час здійснення імпортних 
операцій, а також на незаконне формування податкового кредиту по 
податку на додану вартість. Для цих цілей митна вартість імпортованого 
товару значно занижується. Це здійснюється за допомогою використання в 
ланцюгу постачальників товарно-матеріальних цінностей офшорних 
підприємств, спеціально створених для таких операцій. Імпортер, що 
одержує товарно-матеріальні цінності, надалі реалізує їх на адресу 
кінцевого споживача через ряд “фіктивних” та “транзитних” підприємств, 
які завищують їх вартість до рівня ціни, що сформувалася на 
внутрішньому ринку України по даній групі товарів; 

– механізм безпідставного використання податкових векселів має на 
меті отримання суб’єктом підприємницької діяльності відстрочки по 
сплаті з податку на додану вартість при здійсненні імпорту товарно-



матеріальних цінностей, шляхом оформлення податкового векселя та 
кінцевого погашення своїх зобов’язань з податку на додану вартість за 
рахунок переплати, сформованої раніше за результатами використання 
схем безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану 
вартість. [8, c. 168] 

Розглянувши вище наведені злочинні схеми стосовно податку на 
додану вартість, можна дійти висновку, що наслідками  їх здійснення є 
перш за все недосконалість українського законодавства, яка виражається у 
його суперечності, частій зміні, введення нових, які виключають попередні 
законодавчих актів. 

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши ситуацію в Україні 
стосовно бюджетного відшкодування, до основних заходів протидії 
злочинним схемам можна віднести такі заходи: 

1. Прийняття єдиного законодавства в частині боротьби зі 
зловживаннями з податком на додану вартість із встановленням чітких 
правил щодо обміну інформацією та адміністративної співпраці 
податкових органів. 

2. Ефективний обмін інформацією між органами податкової 
служби, як в Україні так і за її межами, з метою запобігання реєстрації та 
діяльності фіктивних підприємств, які беруть участь у злочинних схемах. 

3. Адміністративна співпраця з податковими органами 
зарубіжних країн задля проведення аудиту чи інших необхідних 
контролюючих процедур на території іншої країни. 

4. Горизонтальний контакт між податківцями  - можливість 
контактувати між працівниками ДПС (налагодження контактів між 
працівниками податкових органів одного рівня, але різних регіонів або 
країн) у випадках коли це є необхідним для розслідування «карусельних» 
злочинних схем.      

5. Виділення коштів на фінансування додаткових заходів для 
інспекторів – проведення навчальних тренінгів та семінарів працівників 
ДПС задля покращення їх роботи, залучати залучення при необхідності 
іноземних спеціалістів для використання зарубіжного досвіду розкриття 
злочинних схем. 

6. Вдосконалення програмного забезпечення. Для покращення 
можливості контролю за зловживаннями потрібне докорінне оновлення 
комп’ютерної системи обміну інформацією між податковими органами, 
яке б забезпечувало більш швидке надходження інформації у систему, аби 
створене фіктивне підприємство після бюджетного відшкодування не 
встигало ліквідуватися. 

7. Перешкоджання реєстрації фіктивних підприємств, шляхом 
перевірки автентичності реєстраційних документів, встановлення певного 
режиму контролю над щойно створеними фірмами. 

8. Виявлення фіктивних підприємств на ранніх етапах їх 
діяльності, створюючи спеціальні підрозділи та встановлюючи критерії 
ризиковості. 



9. Припинення функціонування виявлених схем через 
удосконалення законодавства, негайне повернення сум незаконного 
бюджетного відшкодування та повернення несплаченого податку на 
додану вартість до бюджету. 

Отже, головним висновком, який можна зробити проаналізувавши 
ситуацію, яка склалася в Україні з податком на додану вартість, є те, що 
державний бюджет втрачає значні кошти від несплати даного податку та 
його незаконного бюджетного відшкодування, тому першим кроком для 
виходу з даної ситуації повинні створюватись законодавчі акти, які б 
забезпечували протидію здійснення злочинних схем. Другим кроком 
повинно бути належне контролювання виконання даних законів, 
передбачена належна адміністративна та кримінальна відповідальність за 
їх недотримання. Також велику увагу потрібно приділяти досвіду 
зарубіжних країн та співпраці українських податківців зі своїми колегами 
за кордоном, а також поступово підвищувати податкову культуру серед 
населення, починаючи з дитячого віку. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогоднішній день 

проблема формування доходів місцевих бюджетів має особливе значення. 
Діючу систему акумулювання доходів бюджетів України можна 
охарактеризувати низькою часткою власних доходів місцевих бюджетів, 
що в свою чергу породжує збільшення обсягів міжбюджетних трансфертів. 
Планові показники надходжень місцевих бюджетів не виконуються у 
повній мірі протягом останніх чотирьох років. У зв’язку з цим постає 
необхідність у дослідженні концептуальних засад та основних проблем 
формування доходів місцевих бюджетів та визначенні системи практичних 
рекомендацій щодо забезпечення їх стабільності та зміцнення. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Вагомий доробок  до  проблематики  
удосконалення  формування  доходів  місцевих бюджетів зробили такі 
відомі  науковці, як В.Зайчикова,  О.Кириленко  В.Кравченко,  І.Луніна,  
К.Павлюк,  О. Сунцова, Л.Тарангул,  І.Чугунов  та  інші.  

Мета статті полягає у теоретичному дослідженні процесу 
формування доходів місцевих бюджетів України та визначенні недоліків 
цього процесу.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз проблем місцевих бюджетів 
України, а також розгляд теорії та практики побудови  бюджетних  систем  
у  країнах  з  ринковою економікою  показує,  що  існуюча  система  
формування місцевих бюджетів має низку серйозних недоліків. На 
сьогодні в Україні проблеми у фінансовому забезпеченні органів місцевого 
самоврядування мають наступний вигляд:   



1) невідповідність між ресурсами, що знаходяться у розпорядженні 
місцевих органів влади та завданням, які на них покладені;   

2) висока частка міжбюджетних трансфертів у складі доходів місцевих 
бюджетів; 

3) високий  ступінь  централізації  фінансових  ресурсів  у  
державному бюджеті  країни;  

4) обмежена частка власних податкових надходжень до бюджетів 
місцевого самоврядування; 

5) необґрунтоване обмеження використання позикових капіталів. 
Невідповідність між ресурсами, що знаходяться у розпорядженні 

місцевих органів влади та завданням, які на них покладені. Однією з 
основних функцій держави є забезпечення стабільних надходжень до 
бюджетів усіх рівнів. Протягом багатьох років в Україні існують проблеми 
формування дохідної частини місцевих бюджетів, серед них - брак коштів 
органів місцевої влади та нестабільність надходжень. 

Постійна нестача фінансових ресурсів у органів місцевого 
самоврядування та нестабільність  їхніх  доходних  джерел  стали  
проблемою  справді загальнодержавної ваги. Як наслідок, на місцях не 
вирішуються першочергові  проблеми  громадян,  занепадають  міське  
господарство,  соціально-економічна сфера, освіта, охорона здоров’я, 
погіршується стан доріг та інших засобів  комунікацій.  До  цього  
додається  ще  й  надзвичайно  неефективна, збанкрутіла система 
менеджменту як у центрі, так і на місцях, що базується на  старих  
управлінських  традиціях,  коли  все  намагались  вирішувати  з єдиного 
центру. [1] 

Негативними факторами, що впливають на динаміку надходжень до 
місцевих бюджетів є зниження темпів соціально-економічного розвитку 
країни, зростання безробіття, загострення  інфляційних  процесів, 
девальвація національної валюти, що спостерігалися протягом  2008-2010 
років. При збереженні прискорених темпів зростання видатків на 
фінансування  бюджетної сфери, що знаходяться в компетенції органів 
місцевої влади проблема нестабільності надходжень є дуже гострою.  

Висока частка міжбюджетних трансфертів у складі доходів 
місцевих бюджетів. Через постійну нестачу ресурсів органи місцевої 
влади мають ще одну проблему, яка випливає з першої - це висока частка 
міжбюджетних трансфертів у складі доходів місцевих бюджетів. 
Надходження місцевих бюджетів вже наполовину складаються з 
трансфертів з державного бюджету(Діаграма 1) і це свідчить про їх високу 
залежність від державних коштів. 



Діаграма 1 
Динаміка частки міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів 2007-2011 

рр. 
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Високий  ступінь  централізації  фінансових  ресурсів  у  

державному бюджеті  країни. Висока частка міжбюджетних трансфертів у 
структурі доходів місцевих бюджетів свідчить про посилення централізації 
бюджетних ресурсів. 

Сьогодні вкрай важливими є питання децентралізації бюджетної 
системи України,  адже  фінансова  децентралізація -   одна  з 
найважливіших  умов  незалежності  та  життєздатності  органів  місцевої 
влади.  

Першим  багатостороннім правовим  актом,  який  визначив  принципи  
місцевої  автономії,  стала Європейська хартія про місцеве 
самоврядування.  В акті сформульовано основні вимоги  щодо  
формування  та  розвитку  місцевих  фінансів.  Україна 1996  року 
приєдналась  до  Хартії і відповідно зобов’язалася впровадити ці стандарти 
на практиці. Але слід зазначити, що на сьогодні вони не реалізовуються у 
повній мірі, порівняно  з  розвиненими країнами.  

Останніми  роками  прослідковується  зменшення частки  доходів  
місцевих  бюджетів ( без  урахування  міжбюджетних трансфертів ) у ВВП, 
з 8,8% у 2001 році до 6,5% у 2011 році.  

Згідно з світовим досвідом переважна частина функцій місцевих 
органів влади повинна фінансуватись за рахунок місцевих бюджетів. 
Незважаючи на існування принципу самостійності місцевих бюджетів, в 
нашій державі більша частина ресурсів держави акумулюється у 
Державному бюджеті (табл. 1).  

 
Таблиця 1  

Доходи Зведеного, Державного та місцевих бюджетів України 
за 2007–2011 роки 
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Показники 
Факт 
2007 
рік 

Факт 
2008 
рік 

Факт 
2009 
рік 

Факт 
2010 
рік 

Факт 
2011 
рік 

Зведений бюджет, млрд. грн. 219,9 297,9 288,6 314,4 398,3 
Державний бюджет (без урахування  
міжбюджетних трансфертів),  млрд. 
грн. 

161,6 224,0 217,6 233,9 311,9 

частка у доходах зведеного 
бюджету, % 

73,5 75,2 75,4 74,4 78,3 

Місцеві бюджети (без урахування  
міжбюджетних трансфертів),  млрд. 
грн. 

58,3 73,9 71,0 80,5 86,5 

частка у доходах зведеного 
бюджету, % 

26,5 24,8 24,6 25,6 21,7 

Джерело  http://www.ibser.org.ua/ 
 

Як видно з даних таблиці 1, частка доходів місцевих бюджетів у 
загальних доходах Зведеного бюджету є надзвичайно низькою. За 5 
останніх років вона знизилась майже на 5 %. Це свідчить про високу 
залежність ресурсів місцевої влади від державних коштів і про їх низьку 
автономію. 

Обмежена частка власних податкових надходжень до бюджетів 
місцевого самоврядування. Як бачимо з Діаграми 2 найвагомішою  для 
місцевих бюджетів України є частка податкових надходжень( у 2011 році 
вона склала 84,5 %). Саме від збільшення податкових надходжень 
залежить зростання самостійності місцевої влади.  

Діаграма 2 
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Але самостійність  бюджетів  можлива  лише  за наявності достатніх 
власних дохідних джерел. Як свідчить досвід економічно розвинених  
країн,  частка  власних  доходів  у  бюджетах  органів самоврядування 
повинна складати принаймні 40 %, в Україні ж цей показник не перевищує 
5 – 10 %.  

Як бачимо з діаграми 3 частка місцевих податків і зборів у складі 
доходів місцевих бюджетів України є недопустимо низькою. І хоча в 2011 
році порівняно з 2007 роком ситуація дещо покращилась(з 1,6 % до 3,5%) 
але загальна ситуація є дуже несприятливою для посилення незалежності 
органів місцевої влади. Підвищення у 2011 році частки податкових 
надходжень у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів пов’язане з 
віднесенням до складу місцевих податків і зборів єдиного податку. 

 
Діаграма 3 
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Фінансова  незалежність  місцевого  самоврядування - це економічний  

простір для його діяльності у межах адміністративно-територіальної 
одиниці  на принципах економічної ефективності та доцільності.  

Місцеві  органи  влади повинні мати право на забезпечення власними 
фінансовими ресурсами, якими вони могли б вільно розпоряджатися у 
межах своїх повноважень і які б відповідали  обсягам  цих повноважень[2] 

Необхідно проводити реформування бюджетної системи на принципах 
децентралізації, тобто максимального використання місцевою владою 
податкового потенціалу своїх територій. В основі розрахунку податкового 
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потенціалу є показники податкової бази, ставок, рівня сплати податків, 
показники обсягу недоїмок податків та зборів, індекси споживчих цін та 
показники соціально-економічного розвитку території. 

Для здійснення реальної оцінки рівня податкового потенціалу 
території необхідно розробити податковий паспорт , який містив би 
наступні розділи: 

1)Загальна характеристика адміністративно-територіальної одиниці. 
2) Склад і структура податкової бази місцевого бюджету. 
3) Склад і структура надходжень, пільг та недоїмок за податками та 

зборами до місцевого бюджету. 
4) Дані про адміністративно-територіальної одиниці для розрахунку 

податкового потенціалу. 
5) Розрахунок податкового потенціалу. 
Застосування місцевими органами влади податкових паспортів та 

розрахунку податкового потенціалу окремих територій дасть змогу 
підвищити рівень бюджетного та податкового планування, виявити 
резерви податкового розвитку та підвищити рівень розвитку місцевих 
бюджетів. 

Обмеження використання позикових капіталів. Ще однією 
суттєвою проблемою для місцевих бюджетів України є необґрунтоване 
обмеження використання позикових капіталів. У багатьох країнах  місцеві 
запозичення є традиційним і широко використовуваним способом 
формування місцевих бюджетів. За їх допомогою можливе вирішення 
важливих соціально – економічних питань, які стоять перед місцевими 
органами влади. Основними причинами, що стримують розвиток місцевих 
займів в Україні є невідпрацьованість схем обороту облігаційних позик, 
нерозвиненість вітчизняного фондового ринку, зокрема вторинного, 
відсутність єдиного нормативного документу, який би забезпечив 
вдосконалення нормативної бази у сфері місцевих запозичень і гарантій, 
відсутність механізму захисту прав кредиторів з контролю за цільовим 
використанням позикових коштів, управлінню коштами резервних фондів 
позик (що сприяє їх неефективному та неправомірному використанню). 
Для розвитку інституту місцевих запозичень доцільно розраховувати такий 
показник як борговий обсяг місцевого бюджету для визначення 
граничного обсягу погашення боргових зобов’язань за рахунок бюджетних 
доходів, шляхом знаходження перевищення доходів місцевих бюджетів 
над його поточними видатками без урахування міжбюджетних трансфертів 
для певного періоду часу. [3] 

Висновки і пропозиції. Для удосконалення процесу формування 
доходної частини місцевих бюджетів та безпосередньо збільшення частки 
власних доходів в місцевих бюджетах, досягнення  збалансованості 
бюджету  та  підвищення  ефективності  управління місцевими  фінансами  
необхідно  не  тільки  чітке  законодавче  закріплення бюджетних 
повноважень і відповідальності влади різних рівнів при формуванні 
доходів,  але  й  наділити  органів  місцевої  влади  декількома  вагомими 



місцевими  податками. При цьому вони повинні мати повноваження щодо 
самостійного встановлення  ставки,  бази  оподаткування  та  строків  
сплати.  Для покращення бюджетно-податкового планування необхідно 
ввести поняття податкового паспорту та податкового потенціалу 
адміністративно-територіальних одиниць. 

Вирішення  цілого  комплексу  проблем  стосовно  формування  
фінансових ресурсів  місцевих  органів  влади  значною  мірою  визначало  
б  розширення економічної  та  фінансової  самостійності  регіонів. 
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Постановка проблемы в общем виде. Переход Вьетнама от 

командно-административной  экономики  к  рыночным  условиям  
хозяйствования обострил проблему ускорения темпа экономического 
роста. Основными факторами  экономического роста являются 
инвестиции, нововведения и развитие  обмена. В рамках данной  статьи  
уместно остановиться на инвестициях в госсекторе. Дальнейшего 
исследования требуют, в частности,  значение  государственных  
инвестиций  в экономики  СРВ , их негативное состояние и тенденция  
развития. 

Анализ научных публикаций по теме исследования и выделения 
не выделение нерешенных  проблем. Вопросам  наполнения 
государственного бюджета  было  посвящено  немало  научных работ 
украинских , таких как Затонацька Т.Г. , Ставицький А.В. , Карлин М.И. , 
Каленський Н.М , Заяць В.М. , Коваль Я.В. , Кучер О.А. и другие.                                  
Из вьетнамских экономистов, специалистов отметим Буй Куанг Зунг,                         
Данг Дык Дам, До Зуй Тунг, Фан Суан Шон, Май Ван Зуан, Фан                               
Занг Туат и др.  Однако остаются недостаточно  освещенными  и 
требуют плотного изучения вопроса  относительно анализа влияния 
государственных предприятий на наполнение госбюджета СРВ. 

Цель статьи.  Целью данной статьи является определение роли  
государственных  предприятий в экономике СРВ ,  анализ  их позитивных 
и негативных черт,  выяснение  причин  неэффективности  и  определение  
пути  улучшения. 

Изложение основного материала. Одной  из  приоритетных  задач 
Вьетнама в настоящий  момент  времени  является  стимулирование  
инвестиционной  активности в  стране  в  целом  и  на  уровне отдельных  
регионов, и ускорение на этой основе экономического роста. 

Инвестиционная активность представляет собой  степень 
интенсивности осуществления процессов инвестирования в экономику 
страны или региона, учитывающая потенциальные и реализованные 
возможности данной экономической системы. Инвестиционная активность 
является функцией инвестиционной привлекательности, которая в свою 
очередь описывается соотношением двух обобщающих характеристик - 
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска[1]. 

Экономический рост является одной из форм более широкого 
процесса экономического развития, включающего не только умножение 
результатов производства, но и становление новых прогрессивных 
пропорций. Они формируют предпосылки последующего прогресса, 
которые в данный момент еще  не способны привести к умножению 



реального национального дохода, но, тем  не менее, обеспечивают его в 
будущем[2].  

Основным фактором роста экономики СРВ являются инвестиции, хотя 
их влияние несколько уменьшается. Стимулирование инвестиций в 
экономику  за счет накоплений было и остается приоритетным источником 
безинфляционного роста, а основными финансовыми источниками роста 
инвестиций являются национальные сбережения, представляющие ту 
часть располагаемого дохода, которая не израсходована на конечное 
потребление,  и иностранный капитал. 

Для развивающихся стран с переходной экономикой, в частности                 
Вьетнама, характерен низкий уровень доходов населения, 
раздробленность капиталов, неустойчивые темпы экономического роста, 
отсутствие либо слабо развитый рынок капитала. Все эти факторы 
обуславливают минимальный уровень сбережений, ограничивают 
источники формирования инвестиционных ресурсов внутри страны. 
Кроме того, во Вьетнаме только  начался процесс создания и становления 
фондового рынка, следовательно, иностранный капитал присутствует в 
экономике только в форме прямых иностранных инвестиций. 

Низкая инфляция приводит к увеличению сбережений, инвестиций и 
спроса на национальную валюту донг, что также способствует 
стабильному росту экономики. Однако сильный курс национальной 
валюты, с одной стороны, снижает конкурентоспособность экспортных 
товаров, с другой стороны, стимулирует рост импорта. 

Удельный вес инвестиций в развитие экономики - важный показатель, 
который показывает, какая доля ВВП реинвестируется. В экономике                     
Вьетнама в 2006 г. он составлял 34% и, по расчетам, увеличился до                               
39,5%   в 2009 г. Основными инвесторами являются: государство - 53,8%,         
частные инвесторы - 26%, иностранные инвесторы 16,4% и прочие                              
3,8% [3-4]. 

Структура экономических укладов изменилась в отношении 
госсектора и развития потенциала сектора с иностранным капиталом. 
Удельный   вес этого сектора в 2009 г. увеличился более чем в 2 раза по 
сравнению  с 1995 г. в основном за счет снижения удельного веса частного 
сектора.  

Благодаря постоянному инвестированию больших объемов государ-                        
ственных финансовых ресурсов государственные предприятия по-
прежнему сохраняют свою ведущую роль в формировании ВВП (см. табл. 
1), однако  эффективности их деятельности оставляют желать лучшего. Об 
этом свидетельствует тот факт, что более 30% госпредприятий терпят 
убытки,  только 40% госпредприятий имеют прибыль выше среднего 
уровня [4] . Государственные инвестиции направлены в основном на 
финансирование правительственных программ, ориентированных на 
строительство крупных судов, развитие текстильной промышленности,  
переработку продукции водного промысла, развитие металлур гической 



промышленности, производство цемента и т.д. Мало внимания уделяется 
развитию НИОКР. 

Таблица 1  
Динамика изменения структуры экономики Вьетнама 

за 2005  - 2010 за 2005  - 2010 годы, в % 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Госсектор 38,40 38,38 39,08 39,10 38,42 37,42 

Частный сектор 47,84 47,86 46,45 45,77 45,69 45,66 

Сектор с иностранным капиталом 13,76 13,76 14,47 15,13 15,89 17,02 

 
В экономике почти отсутствуют мощные крупные корпорации                                      

- локомотив экономики. Среди предприятий всех форм собственности                         
только 0,1% имеет более 5 тыс. рабочих мест и 0,5% имеют капитал                                
свыше 500 млрд. донгов (примерно 33 млн. долл. США), являясь в                          
основном государственными предприятиями или предприятиями с 
иностранным капиталом. 

Лидерство госпредприятий в экономике Вьетнама долгие годы                       
обеспечивалось за счет их монопольного присутствия на рынке, причем                        
именно в госсекторе сосредоточены жизненно важные средства                               
производства и услуги, прежде всего банки, электроэнергетика,                                     
связь и коммуникации, а также производство стали, добыча угля и                        
химическая промышленность. Становление и развитие такого рода 
отраслей  в госсекторе - общая черта практически всех стран 
«догоняющего развития», особенно на ранних этапах их 
индустриализации, так как благодаря им экономика преодолевает 
промышленное отставание. В этом состоит краткосрочная 
макроэкономическая эффективность госпредприятий. 

Однако, находясь под покровительством государства 
государственного предприятия зачастую обладают низкой 
конкурентоспособностью по сравнению с частными, особенно 
иностранными фирмами, а производимая госпредприятиями продукция - с 
импортной. Вьетнам не является    исключением. Во многом конкуренто-
способность всех местных вьетнамских товаров, в том числе 
производимых на госпредприятиях, зависит от протекционистских, 
главным образом, тарифных барьеров. Перспектива  их ослабления и 
устранения в рамках соглашения о свободной торговле  между странами 
АСЕАН (АФТА) резко обостряет проблему эффективности всего 
национального производства. Поэтому важнейшая задача                 
вьетнамских госпредприятий - повышение их эффективности и 
конкурентоспособности. Снижение эффективности функционирования 
предприятий государственного сектора приводит к постепенному 
снижению их доли их доходов в структуре доходов госбюджета СРВ, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 2. 

Таблица 2  



Структура доходов госбюджета по группам плательщиков налогов, в % 
 

ВСЕГО 2005      2006 2007 2008 2009 2010 
 
 

100        100 100 100 100 100 
Государственные предприятия (с уче-
том нефтегазового сектора) 

50,93     45,75 48,42 45,39 44,15 42,61 

Предприятия с иностранным капиталом 5,60      6,19 7,61 8,37 9,92 12,32 

Частные предприятия 6,60      6,63 7,87 7,94 8,72 9,98 
Другие 36,87     41,43 36,10 38,30 37,20 35,09 

Источник: Рассчитано на основе данных Генерального департамента статистики 
СРВ 

 
Причин низкой эффективности много, как общих, связанных со 

спецификой макроэкономической среды во Вьетнаме, так и частных 
внутри самих госпредприятий.  К общеэкономическим  причинам  
относится  недостаток совокупного  спроса  и узость  рынков отдельных 
продуктов (черных металлов, судов, текстиля и швейных изделий), 
недостаток сырья (например, в бумажной промышленности). Внутренние  
корни  недостаточной  эффективности  тоже связаны с рядом 
обстоятельств: невысоким - по мировым стандартам - технологическим  
уровнем,  избыточной  занятостью и особенно с недостаточной 
квалификацией рабочей силы, не соответствующей даже имеющемуся 
технологическому  уровню, а также  плохим  управлением.  Последнее  
оценивается на самих предприятиях как главная причина 
неэффективности их работы. 

Сокращение удельного веса поступлений доходов в госбюджет                                
от госсектора вызвано следующими факторами: во-первых,                                 
уменьшается количество госпредприятий; во-вторых,  улучшаются  общие 
финансовые  показатели экономики, снизился общий уровень убытка                                 
с 1419 в 2006 г. до 592 млн. донгов в 2009 г., увеличилась прибыль                               
с 1612 до 1931 млн. донгов соответственно. Обратная тенденция  
наблюдается  для  аналогичных  показателей на предприятиях госсектора. 
Так, средний  уровень убытка на одно предприятие госсектора увеличился                                  
с 3283 в 2006 г. до 4030 млн. донгов в 2009 г., средняя прибыль увели-
чилась  в основном благодаря  сокращению  количества предприятий на 
914 единиц или на 16,8%. 

Существенное снижение уровня убытков в секторе с иност-                                     
ранным капиталом означает, что все большее число их проектов                           
выходит на безубыточную точку. Стоит отметить тот факт, что увеличение 
количества предприятий частного сектора в 2006-2009 гг. на 29 522                            
или на 67,8%, в этом секторе  сопровождается  увеличением  общего                     
уровня прибыли. Данный фактор свидетельствует о том, что в                         
перспективе доходы частного сектора и сектора с иностранным                     



капиталом станут одним из основных источников формирования доходов 
госбюджета. 

Есть и еще одно-доказательство более низкой эффектив-                             
ности госсектора, по сравнению с частным и прямой иностран-                                 
ной инвестицией . За исследуемый период наиболее весомым                                        
источником увеличения доходов госбюджета СРВ являлся налог на                          
доход предприятий и организаций: Самая динамично развивающаяся                       
группа плательщиков - предприятия с иностранным капиталом, на                      
втором месте - частные предприятия и на третьем – пред-                                    
приятия государственного сектора. Поскольку количество частных 
предприятий и предприятий с иностранным капиталом постоянно 
увеличивается, именно за счет этих предприятий формируется свыше 60% 
прибыли. 

С точки зрения централизации управления государственные 
предприятия значительно  отстают  от  частных  предприятий  и  
предприятий с иностранным капиталом. Если там последние решения                      
по всем вопросам принимаются высшим органом управления -                         
директором или советом директоров, то ситуация в госсекторе                     
складывается иным образом. Так, стратегия  развития  определяется  
вышестоящим  органом  по   ведомственному  подчинению,  кадровые  
вопросы – решаются в  Министерстве внутренних дел Вьетнама,  
инвестиционная   политика  определяется Министерством планирования                     
и инвестиций и, наконец, финансирование осуществляется  
Министерством финансов СРВ. Таким образом, управление 
госпредприятием осущест-вляется разрозненно, нет четкой стыковки и 
согласования, и самое главное отсутствует  индивидуальная 
ответственность руководителя предприятия, а также вышестоящих органов 
[5]. 

Выводы и предложения. Государственные предприятия играют 
ведущую роль в формировании ВВП, так и  госбюджета  Вьетнама.                                       
Но из-за неэффективности они постепенно потеряли свое главное место.                             
Таким образом, для повышения государственной инвестиционной                           
активности  целесообразно :  

 повысить эффективность и конкурентоспособность 
госпредприятий 

 улучшить макроэкономической среды  
 усовершенствовать инвестиционную политику 

Кроме госсектора частный сектор и сектор с иностранным капиталом                            
тоже играют важную роль в формирование доходов госбюджета .                     
Поэтому также требуется  улучшить благоприятный инвестиционный                         
климат , т.е. снижением инвестиционного риска и совершенст-                                 
вованием законодательной базы деятельности инвесторов. 
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Анотація. У статті розглянуто зміни, що відбулися в бюджетній 
системі з прийняттям оновленої редакції Бюджетного кодексу України. 
Обгрунтовано необхідність подальшого зміцнення фінансової основи 
органів місцевого самоврядування. Визначено стратегічні напрями 
розвитку бюджетної системи України. 

 
Annotation. The article reviews the changes in the budgetary system, the 

adoption of the revised version of the Budget Code of Ukraine. Substantiated the 
necessity of further strengthening the financial basis of the local authorities. The 
author also determines strategic directions for the development of Ukraine's 
budgetary system. 
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України, бюджетна реформа, місцеві бюджети, міжбюджетні відносини.  
 
  
Постановка проблеми у загальному вигляді. Здійснення ринкових 

перетворень в Україні потребує створення ефективної та стабільної 
бюджетної системи. Бюджетна система – це основна ланка економіки 
країни, що значно впливає на її соціально-економічний розвиток в цілому 
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та окремих її адмінітративно-територіальних одиниць. Бюджет та 
бюджетна система взагалі відносяться до тієї сфери життедіяльності, яка 
опосередковує інтереси всіх і кожного члена суспільства окремо. Їхня 
недосконалість може спричинити негативний вплив на життєвий рівень 
громадян, соціальну сферу,економіку держави, політику тощо. Саме тому 
однією з найголовніших  реформ, що беруть свій початок з часів 
незалежності України та мають місце до сих пір, є бюджетна реформа. 
Подальшого дослідження потребують, зокрема, проблеми розширення 
фінансової бази місцевого самоврядування, ефективного використання 
ресурсів місцевих бюджетів як важливого інструменту управління 
економікою та підвищення соціально-економічного розвитку й добробуту 
населення. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Питанням бюджетного реформування було 
присвячено чимало наукових праць вітчизняних та іноземних науковців, 
таких як О. Василик, А. Мярковський, В. Коваль,  А. Ткачук, І. Чугунов, А. 
Малярчук, А. Буряченко та інші. Проте залишаються недостатньо 
висвітленими та потребують щільного вивчення питання стосовно аналізу 
новацій Бюджетного кодексу України і їх впливу на проведення бюджетної 
реформи в Україні. 

Мета статті. Метою даної статті є визначення деяких напрямків, за 
якими здійснюється  бюджетна реформа в Україні, аналіз новацій 
Бюджетного кодексу, обгрунтування подальшого зміцнення фінансової 
бази місцевого самоврядування та надання рекомендацій щодо подальшого 
вдосконалення бюджетної системи України. 

Виклад основного матеріалу. Першим документом, який визначив 
засади функціонування бюджетної системи, принципи її побудови, 
організацію міжбюджетних відносин, засади бюджетного процесу є 
Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України у 
червні 2001 року. Цей крок є дуже значимим, оскільки сприяв підвищенню 
самостійності органів місцевого самоврядування, здійсненню більш 
зрозумілішими та прозорішими відносини між учасниками в бюджетній 
сфері. Зокрема, Бюджетним кодексом було систематизовано такі питання: 

 визначено та розподілено повноваження та функції між органами 
державної та місцевої влади; 

 поділ видатків місцевих бюджетів на такі, що враховуються та не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів; 

 встановлено правила організації бюджетного процесу; 
 чітко визначено систему міжбюджетних трансфертів, їх види; 
 закріплено конкретні джерела наповнення дохідної частини 

місцевих бюджетів; 
 визначено питання стосовно порушень бюджетного законодавства 

та відповідальність за дані порушення тощо. 



Але незважаючи на важливість зазначеного документу, у ньому було 
досить багато недоліків, основними з яких є: відсутність належної 
фінансової самостійності органів місцевого самоврядування та 
незацікавленість у пошуку додаткових джерел доходу; неузгодженість з 
іншими нормативно-правовими актами, зокрема з Конституцією України 
та законодавством про місцеве самоврядування; недостатня висвітленість 
питань про міжбюджетні відносини і не тільки. До того ж майже вся 
бюджетна сфера регулювалась лише одним документом, тобто Бюджетним 
кодексом України, що й створювало перешкоди на шляху ефективного  
його застосування. 

 Таким чином, виникла необхідність внесення змін до вже існуючого 
кодексу, оскільки відбулись зміни в суспільному та соціально-
економічному житті країни. До Бюджетного Кодексу України за 8 років 
було внесено чимало змін, але всі вони не враховували реалій соціально-
економічного розвитку країни та мали вузьке направлення. 

У 2010 році була прийнята нова редакція Бюджетного кодексу 
України, який набрав чинності з 1 січня 2011 року. Внесені зміни повинні 
найбільш повно враховувати сучасний соціальний та економічний 
розвиток країни, сприяти ефективному використанню бюджетних коштів 
та прозорості бюджетної системи, не обмежувати органи місцевого 
самоврядування при виконанні ними своїх повноважень, враховувати 
інвестиційну привабливість та регулювати найактуальніші бюджетні 
проблеми. 

Так, діючим Бюджетним кодексом передбачено різноманітні 
нововведення, що мають вагомі відмінності з аналогічним документом від 
2001 року.  Наведемо основні з них: 

 введення та подальший розвиток програмно-цільового методу в 
бюджетному процесі шляхом уточнення його складових та 
застосування даного методу як на рівні державного, так і місцевих 
бюджетів; 

 бюджетна класифікація доповнюється класифікацією кредитування 
бюджету, внаслідок чого розрізняють два різні за змістом поняття 
«видатки» та «кредитування»; 

 виключення зі складу місцевих бюджетів «бюджетів районів у 
містах» та віднесення їх до бюджетів місцевого самоврядування, що 
сприяло уточненню бюджетної термінології; 

 запровадження середньострокового бюджетного планування, що 
передбачає складання прогнозу бюджетних показників на наступні 
за плановим два бюджетні періоди; 

 використання сучасних методів управління державним і місцевим 
боргом шляхом визначення основних правил здійснення державних 
та місцевих запозичень та надання гарантій (наприклад, можливість 
коригування параметрів державних запозичень та погашення 
державного боргу); 



 удосконалення системи управління бюджетними коштами шляхом 
введення відповідних вимог щодо реєстрації, обліку та взяття 
бюджетних зобов’язань і здійснення платежів, заборони проведення 
розрахунків у негрошовій формі; 

 удосконалення системи контролю та відповідальності за порушення 
бюджетного законодавства через введення переліку імовірних 
порушень бюджетного законодавства та можливі заходи впливу до 
кожного з них; 

 деталізуються існуючі та вводяться нові терміни: «кошторис», 
«місцевий борг», «гарантований державою борг», «одержувач 
бюджетних коштів» та інші; 

 передбачається створення Стабілізаційного фонду для забезпечення 
економічної стабільності тощо. 
Але основними змінами, які внесені до Бюджетного кодексу є 

положення щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, що 
посилюють фінансовий потенціал місцевих бюджетів та створюють 
можливості для їх подальшого розвитку. Наведемо основні з них: 

 збільшення складу доходів місцевих бюджетів, що враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів шляхом додавання до 
нього плати за ліцензії і сертифікати, державну реєстрацію, плати за 
використання інших природних ресурсів, збору за спеціальне 
використання водних ресурсів загальнодержавного значення; 

 збільшення складу доходів місцевих бюджетів, що не враховуються 
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів шляхом 
додавання до нього плати за землю, плати за торговий патент на 
здійснення деяких видів підприємницької діяльності, податку на 
нерухомість, збору за забруднення навколишнього природного 
середовища та адміністративних штрафів; 

 розширено джерела надходження бюджету розвитку місцевих 
бюджетів з метою стимулювання їх інвестиційного потенціалу 
(включення 10% податку на прибуток приватних підприємств, 15% 
податку з доходів фізичних осіб, 50% надпланових доходів за 
переліком показників загальнодержавних податків і зборів) та 
видатки бюджету розвитку місцевих бюджетів (включено капітальні 
видатки з деталізацією за напрямами); 

 розширено видаткові повноваження місцевих бюджетів (до видатків 
місцевих бюджетів, що враховуватимуться при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів, включено фінансування позашкільної 
освіти, місцевої пожежної охорони, центрів соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів і центрів професійної реабілітації інвалідів та ін.); 

 зменшено критерій чисельності населення, за яким міста мають 
право на здійснення зовнішніх запозичень із 800 до 500 тис. жителів, 
у результаті чого розширюється перелік таких міст; розширено 
перелік можливих випадків затвердження місцевих бюджетів з 



дефіцитом і з профіцитом; органи місцевого самоврядування мають 
право на конкурсних засадах розміщувати тимчасово вільні кошти 
місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних 
паперів; 

 перехід на прямі міжбюджетні відносини (розрахунки з визначення 
дотацій вирівнювання місцевим бюджетам і коштів, що передаються 
до державного бюджету з місцевих бюджетів, будуть здійснюватися 
безпосередньо Міністерством фінансів України, а обсяги цих 
міжбюджетних трансфертів будуть затверджуватись у законі про 
державний бюджет) [2]. 

 
Графік 1.  

Питома вага трансфертів із Державного бюджету у загальному обсязі доходів 
місцевих бюджетів України за 2005 – 2010 роки, % 

 

 
Джерело: складено за даними висновків Рахункової палати України щодо виконання 

Державного бюджету України за 2006 – 2010 роки 

Ці зміни є необхідними, оскільки на даний момент існує висока 
централізація бюджетних коштів,  відсутня фінансова стабільність у 
регіонах країни, внаслідок яких більшість значимих потреб та існуючі 
проблеми на місцевому рівні залишаються поза увагою. 

Про посилення залежності місцевих органів влади від центру яскраво 
свідчить показник частки міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих 
бюджетів, який протягом шести років зріс з 43,5 до 49,1%, тобто на 5,6 %             
(див. графік 1).  

Таким чином, трансферти з державного бюджету є значними і 
складають майже половину всіх доходів місцевих бюджетів України. 
Такий стан речей, по-перше, веде до того, що місцеві органи влади 
займаються переважно виконанням делегованих державою повноважень, а 
не питаннями місцевого значення, а по-друге, надмірна частка трансфертів 
аж ніяк не стимулює їх до нарощування власної дохідної бази (втрачається 
їх зацікавленість у збільшенні надходжень від власних та закріплених 
дохідних джерел). 



Отже, розглянуті нововведення посилюють фінансову автономію 
територіальних громад і вдосконалюють систему міжбюджетних відносин. 
Водночас слід відмітити, що хоча владою передбачається децентралізація 
доходів і видатків, збільшення фінансових ресурсів місцевих бюджетів та 
розширення функцій місцевого самоврядування, на сьогодні не існує 
достатніх та стабільних джерел надходжень бюджетів місцевого 
самоврядування, право на адміністрування яких залишалося б 
компетенцією місцевого самоврядування. Не здійснено також суттєвих 
перетворень у системі міжбюджетного вирівнювання, формула визначення 
обсягу міжбюджетних трансфертів не враховує різноманітних 
особливостей регіонів. Саме тому питання зміцнення фінансової бази 
місцевого самоврядування й досі залишається актуальним та потребує 
подальших розробок і досліджень. 

Висновки і пропозиції. Розглянуті зміни в Бюджетному кодексі 
свідчать про вдосконалення бюджетних відносин, зокрема: збільшення 
фінансової самостійності місцевих бюджетів, збільшення надходжень 
місцевих органів влади, підвищення ефективності витрачання коштів, 
удосконалення міжбюджетних відносин та розподілу повноважень між 
державою та місцевою владою тощо. Проте, хоча владою суттєво й 
зміцнено фінансовий потенціал органів місцевого самоврядування шляхом 
передачі їм частини загальнодержавних доходів та існує  зацікавленість до 
розширення їхніх дохідних джерел, місцеві органи влади відчувають 
істотну нестачу коштів і єдиним реальним джерелом наповнення на 
сьогоднішеій день є податок з доходів фізичних осіб, що і може бути 
об’єктом подальших досліджень. 

Таким чином, новації Бюджетного кодексу створюють передумови 
для підвищення якості управління бюджетними коштами, децентралізації 
бюджетних процесів та проведення реформ в інших сферах життя. Серед 
стратегічних напрямів розвитку бюджетної системи України варто 
виділити такі: 

 запровадження повноцінного середньострокового бюджетного 
планування в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів і 
бюджетних програм на рівні державного й місцевих бюджетів; 

 перегляд чинної системи надання соціальних пільг і привілеїв, 
перехід до адресної соціальної підтримки найменш забезпечених і 
найуразливіших верств населення; 

 проведення системних структурних реформ у соціальній сфері, 
зокрема, найбільш актуальною для суспільства є реформа охорони 
здоров’я; 

 подальше посилення фінансової основи бюджетів місцевого 
самоврядування; 

 розвиток внутрішнього ринку цінних паперів з метою мінімізації 
боргових ризиків та оптимізації співвідношення обсягів 
внутрішнього й зовнішнього боргу; 



 встановлення чітких вимог щодо проведення капітальних інвестицій 
за рахунок бюджетних коштів та надання державної фінансової 
підтримки суб’єктам підприємницької діяльності на інвестиційний 
розвиток; 

 повномасштабне застосування програмно-цільового методу при 
плануванні й виконанні бюджетів усіх рівнів із організацією 
бюджетного процесу в жорсткій прив'язці до пріоритетів соціально-
економічного розвитку тощо [6]. 
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Анотація. Розкрито зміст поняття фінансів соціально-культурної 
сфери. Проаналізовано стан фінансування її провідних галузей у місті 



Одеса. Виявлено проблеми надання соціальних гарантій, як в цілому по 
країні, так і по регіонах. Надано рекомендації щодо ефективності 
витрачання бюджетних коштів у цій сфері. 

Annotation. The article is devoted to the finance of social and cultural 
sphere. Author has analyzed the financial condition of leading social industries 
in Odessa. The problems of disposal the social guaranties are revealed. It is 
proposed more effective way of spending budget resources in this area. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних умовах 
більша частина ВВП перерозподіляється на розвиток соціальної 
інфраструктури, підтримку найбільш незахищених  її сфер.  Вирішення 
проблеми фінансування соціальної сфери та забезпечення гідного рівня 
життя  українських громадян потребує здійснення ряду реформ та  низки 
завдань. Номінальні обсяги асигнувань, що спрямовуються на розвиток 
соціально-культурної сфери, з кожним роком зростають. Водночас кожна 
галузь цієї сфери відчуває на собі  хронічну нестачу фінансових ресурсів. 
Аналіз фінансування соціальної сфери в регіонах свідчить про те, що 
кошти в бюджетні установи цієї сфери надходять за залишковим 
принципом, в порівнянні із бюджетними установами в інших сферах. Із 
бюджету витрачається більша частина  коштів на соціальні потреби.  Адже 
й досі негативним явищем в економічному житті країни залишається 
розрив між соціальними потребами та їх фінансовим забезпеченням.  

На прикладі бюджету міста Одеса, у 2011 році установи соціально-
культурної сфери були профінансовані на 92,2 %, у 2010 на 63%, у 2009 
році на 65,4 % від  їх  потреби. Незважаючи  на  хронічне  
недофінансування соціальної  
сфери, у 2011 році відбулося стрімке покращення ситуації. Збільшення 
обсягів фінансування відбулося за рахунок збільшення обсягів 
міжбюджетних трансферів на 37% в порівнянні із 2010 роком, та на 115 % 
у порівнянні із 2009 роком. Окрім того виконавчим комітетом міста Одеси 
було проведено деякі заходи, щодо оптимізації витрат бюджету: скорочено 
загальна чисельність посадових осіб органів місцевого самоврядування на 
20%, скорочено кількість виконавчих органів Одеської міської ради на 
14%. Внаслідок проведеної реорганізації виконавчих органів Одеської 
міської ради, у 2011 року в цілому видатки бюджету на утримання органів 
управління скоротилися майже на 20 млн. грн. У 2011 році з метою 
оптимізації діяльності комунальних підприємств міста, за рішеннями 
Одеської міської ради ліквідовано 11 комунальних підприємств (аварійні 
служби по районах міста, парки культури та відпочинку, тощо.)  [4]   



 Тому сьогодні, в умовах постійного зростання соціальних потреб та 
обмеженості   бюджетних ресурсів, постає необхідним формування 
зваженої фінансової політики для кожного регіону, яка була б здатна 
забезпечувати виконання встановлених державою соціальних гарантій та 
ефективно  реалізовувати програми соціально-економічного розвитку на 
місцях.   

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Питаннями фінансування соціальної сфери, 
аналізу й рекомендацій з приводу джерел диверсифікації соціальної сфери 
займались такі вітчизняні вчені як В. Гейць, В. Новіков, П. Спікер. В їх 
працях у повному обсязі розкрито негативні наслідки недофінансування 
державних соціальних гарантій та надано рекомендації щодо джерел 
диверсифікації фінансування соціальної сфери. На їх думку причини 
виникнення проблеми недофінансування соціальної сфери в Україні не 
пов’язані із дефіцитом коштів. Особливість кризи полягає у застарілості 
традиційних джерел фінансування соціальної сфери. Багато наукових 
праць присвячено проблемам фінансового забезпечення соціальної сфери , 
зокрема таких важливих її елементів як охорона здоров’я та освіта. Цією 
проблемою займались такі вчені як О. Александрова, С. Борисова, Ю. 
Куценко, С. Мельник та інші.  Незважаючи на широке коло поглядів даних 
вчених недослідженим залишається цілий ряд проблем фінансування 
соціальної сфери, зокрема досягнення соціальних гарантій в окремих 
регіонах.  

Мета статті. Метою статті є висвітлення проблеми фінансування 
соціальної сфери в межах регіональної фінансової політики,  аналіз стану 
виконання державних соціальних гарантій в місті Одеса, та розробка 
пропозицій щодо раціоналізації витрачання коштів на соціальну сферу та 
підвищення ефективності їх використання.  

Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової трансформації 
економіки України актуальним є питання  державної підтримки соціальної 
сфери. Ринкові механізми не здатні в повному обсязі задовольнити 
потреби населення та забезпечити стабільний соціальний розвиток. 
Особлива потреба в державному соціальному захисті  населення  
з’являється  в  період  кризи,  коли  
тільки державні інвестиції спроможні пожвавити економіку та надати 
основні соціальні блага населенню країни. Бюджет є визначальним 
інструментом соціально-економічного розвитку та основою виконання 
державних соціальних гарантій. Найбільшу питому вагу в бюджетах 
розвинутих країн мають видатки на соціальні потреби, що говорить про 
виняткову роль соціальної функції держави. Бюджет є індикатором рівня 
забезпеченості громадян соціальними послугами. Соціальні витрати 
держави є одним із важливих факторів, який визначає рівень життя 
населення й добробут найменш забезпечених його верств. У зв’язку із 
витратами держави на соціальні потреби з’являється поняття фінансів 
соціальної сфери.  



Незважаючи на те, що соціальні гарантії повинні надаватися 
однаково по всій країні, кожен регіон має свою соціальну інфраструктуру, 
відрізняється своїми принципами у фінансуванні соціальної сфери та 
вирішенні її нагальних проблем, ставить  пріоритетні задачі у 
регіональному розвитку. Місто Одеса є великим адміністративним 
центром, що належить до регіонів із високим рівнем розвитку,  має широку 
соціальну інфраструктуру та приймає участь у розробці регіональної 
фінансової політики. Однак, незважаючи на великі обсяги фінансування та 
обсяги надання соціальних гарантій, регіон має широке коло проблем, що є 
наслідком недофінансування соціальної сфери як з державного, так і з 
місцевого бюджету.    

Як видно з рис. 1 питома вага витрат на фінансування соціально-
культурної сфери в бюджеті міста Одеси займає більше половини усіх 
видатків (55%) ,переважна частина з яких належить видаткам на освіту та 
охорону здоров’я (46,5 %) , що свідчить про визначальну роль цих галузей 
у соціальній  сфері.  

 

Рис. 1. Структура видатків бюджету м. Одеси за 2011 рік. 
 

У 2011 році  соціально-культурна сфера в місті Одесі була 
профінансована на 1 248 404.9  тис.грн, або 55% від загальної суми 
видатків бюджету міста. У порівнянні з 2010 роком видатки по галузях 
соціально – культурної сфери збільшено на 170 672,6 тис.грн, або 115,8%. 
В 2011 році були профінансовані такі галузі як:  

- "Освіта" – 613 589,8 тис.грн; 
- "Охорона здоров'я" – 548 926,0 тис.грн; 
- "Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей" – 

3 104,1 тис.грн; 
- "Культура і мистецтво" – 69 735,5 тис.грн; 



- "Фізична культура і спорт" – 13 049,5 тис.грн. 
З кожним роком спостерігається поступове зростання обсягів 
фінансування соціально-культурної сфери, що підтверджується на Рис. 2  

 
Рис. 2. Динаміка обсягу видатків по галузях соціально-культурної сфери за період 

2005-2011 рік. 

Проаналізувавши структуру видатків за економічною ознакою (Рис. 
3) ми бачимо, що  найбільшу питому вагу становлять видатки по 
захищених статтях (91,7%), у т.ч. на виплату заробітної плати (71,4%), 
сплату комунальних послуг та енергоносіїв (8,9%),на харчування (6,4%),на 
придбання медикаментів (3,9%), на здійснення трансфертів населенню 
(1,2%). 

 
Рис. 3. Структура видатків за економічною ознакою на соціально-культурну сферу за 

2011 рік. 
 

У 2011 році  на функціонування мережі установ освіти 
профінансовано 613 589,8 тис.грн.  Зазначений показник перевищує 
видатки 2010 року на 73 349,3 тис.грн, або 113,6%. Починаючи із 2005 



року структура видатків практично залишалась однаковою. За структурою 
видатків найбільш питому вагу склали видатки на виплату заробітної 
плати з нарахуваннями - 70% ,  витрати на харчування та оздоровлення 
дітей - 11,7%, витрати на енергоносії - 11,10%. Причому, в останні роки 
субсидії на оплату енергоносіїв притерпіли стрімке зростання. Видатки на 
харчування також значно збільшилися з 56,3 тис. грн. у 2008 році до 70,9 
тис. грн. у 2011році. 

 

Рис. 4. Структура видатків за економічною ознакою по галузі освіта у 2011 році. 

З бюджету міста у 2011 році профінансовані видатки на утримання 
275 установ освіти, у тому числі: 

 Дошкільні заклади  - 114 
 Загальноосвітні школи   - 116 
 Вечірні школи   - 4 
 Загальноосвітні школи-інтернати      - 3 
 Заклади для дітей з вадами розвитку - 4 
 Дитячий будинок №9             - 1 
 Дитячий будинок "Перлинка"- 1 
 Загальноосвітня школа-інтернат № 4 для дітей-сиріт - 1 
 Одеський військовий ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою - 1 
 Позашкільні заклади освіти - 15 
 Інші заклади - 15 

Також, за рахунок власних доходів бюджету міста, згідно 
розпоряджень міського голови, проводилось фінансування муніципальних 
виплат в сумі 2 985,1 тис.грн, у т.ч. муніципальні виплати вчителям-
пенсіонерам, які не працюють, педагогічним працівникам за звання 
"Кращий вчитель", вчителям  молодим спеціалістам, окремим категоріям 
працівників закладів освіти. 

На функціонування мережі установ охорони здоров'я у 2011 році та 
проведення заходів профінансовано 548 926,0 тис.грн, що перевищує 
видатки 2009 року на 85 733,3 тис.грн, або 118,5%. Структура витрат 
практично не змінилася. Зросла доля витрат на заробітну плату, 



енергоносії та медикаменти. Найбільшу питому вагу складають видатки на 
виплату заробітної плати з нарахуваннями – 384 104,0 тис.грн, або 73,9%.  

Структура видатків по галузі "Охорона здоров’я" за 2011 р. 

 
Рис. 5. Структура видатків за економічною ознакою по галузі охорони здоров’я. 

 З бюджету профінансовано у 2011 році видатки на функціонування 
70 установ галузі "Охорона здоров'я", у т. ч.: 

 Лікарні       - 12 
 Спеціалізовані лікарні    - 3 
 Пологові будинки    - 5 
 Санаторії для хворих на туберкульоз       - 1 
 Будинки дитини     - 2 
 Станція швидкої допомоги   - 1 
 Інші       - 46 

За рахунок загального фонду бюджету м. Одеси у 2010 році на 
реалізацію міських цільових програм, пов’язаних з охороною здоров’я, 
профінансовані заходи на суму 4 963,5 тис.грн.                                                                                                                                     
            Повертаючись до рис. 1 згадаємо, що видатки на фінансування 
установ освіти та охорони здоров’я займають провідне місце в соціальній 
сфері. Але ж треба зазначити, що дані видатки є делегованими органам 
місцевого самоврядування, та враховуються при визначені обсягів 
міжбюджетних трансфертів. Отже ці галузі найбільшим чином страждають 
від наслідків недофінансування соціальної сфери. Оскільки бюджетним 
установам не вистачає коштів, вони починають вишукувати альтернативні 
джерела фінансування. На нашу думку держава повинна підтримувати 
розвиток приватних соціальних установ (приватних лікарень та поліклінік, 
приватних шкіл та університетів, приватних сервісів із транспортного та 
побутового обслуговування) із одного боку.  З іншого боку держава 
повинна контролювати  безоплатне надання соціальних послуг саме 
державними установами соціальної сфери. Розвиток приватного 



соціального сектору дозволить зменшити тиск на державний, та збільшить 
його можливість у безоплатному наданні соціальних послуг.  
            Найбільше недофінансування відбувається по галузям освіти й 
охорони здоров’я, як в Одесі, так і в інших регіонах країни. А саме не має 
коштів на такі багаторічні потреби, як ремонт та перебудова застарілих 
будинків, на модернізацію медичного обладнання та оновлення учбового 
фонду. Як згадувалося вище, перш ніж вишукувати додаткові кошти в 
бюджеті, треба проаналізувати ефективність їх застосування. На думкою 
науковця С. Борисової, потрібно змінити структуру фінансування 
соціальної сфери. За дослідженнями ВООЗ необхідність у первинній 
медичній допомозі є найвищою. Але ж в Україні більша частина коштів 
(90 %) витрачається на стаціонарну та амбулаторно поліклінічну допомогу. 
Освітня галузь потребує скорочення числа вищих навчальних закладів та 
їх укрупнення, а також поширення числа  професійних технічних закладів 
та інших профільних установ. Отже реформування структури галузей 
охорони здоров’я та освіти дасть можливість оптимізувати витрати та 
збільшити якість надання населенню соціальних послуг. 
            На функціонування мережі установ культури профінансовано 
69 735,5 тис.грн, що перевищує видатки 2010 року на 9 392,2 тис.грн, або 
115,6%. Найбільшу питому вагу займають видатки на заробітну плату з 
нарахуваннями (89%).  

 
Рис. 6. Структура видатків за економічною ознакою по галузі культура і 

мистецтво. 

На функціонування мережі установ фізичної культури та спорту та 
проведення заходів у 2011 році профінансовані видатки в сумі 13 049,5 
тис.грн, що перевищує видатки 2010 року на 1 837,4 тис.грн, або 116,4%. 
Найбільшу питому вагу склали видатки на виплату заробітної плати з 
нарахуваннями 61,7%. Видатки на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв профінансовані в сумі 1 001,4 тис.грн, або 7,7% від загальної 
суми видатків.  



 
Рис. 7. Структура видатків за економічною ознакою по галузі фізична культура 

та спорт. 
 

Проаналізувавши рис 5 та рис.6 можна зробити висновок, що стан 
фінансування цієї сфери є гіршим в порівняні з іншими галузями. Як ми 
бачимо з рис. 5 практично всі кошти витрачаються на первинні потреби : 
оплата праці працівникам установ культури і мистецтва та витрати на 
оплату комунальних послуг. Якщо установи охорони здоров’я та освіти 
відчувають нестачу у капітальному фінансуванні, то даним галузям не 
вистачає коштів на фінансування поточних потреб. Занепад сфери 
культури може призвести до деморалізації суспільства та росту 
злочинності. А недостатня підтримка фізичної культури призводить до 
росту захворюваності та смертності серед молодого покоління. Задля 
підтримки галузей культури та мистецтва, фізичної культури та спорту 
пропонується збільшити заробітну плату працівникам цієї сфери, надавати 
доплати до пенсії видатним акторам ,спортсменам, тренерам , та ін., 
збільшити стипендію обдарованим дітям, виділяти більше коштів на 
проведення спортивних, музичних, літературних та інших заходів.                                                                          

Висновки та пропозиції. Соціальна сфера – важлива ланка 
життєдіяльності суспільства, яка відображає рівень життя та добробуту 
громадян. Особливість цієї сфери полягає у необхідності постійного 
нагляду та підтримки з боку держави за будь яких економічних умов. 
Соціальні витрати держави є одним із важливих факторів, який визначає 
якість життя населення й добробут найменш забезпечених його верств. 
Інструментом державної підтримки соціальної сфери виступає бюджет. 
Проаналізувавши дані можна зробити висновок, що видатки на соціальну 
сферу займають одне з перших місць в кожній розвиненій країні. Більшість 
соціальних гарантій реалізуються саме на місцевому рівні. Кожен регіон 
має свої особливості та способи фінансування соціальної сфери. 
Найбільшу питому вагу видатків місцевих бюджетів займають видатки на 
охорону здоров’я та освіту. Оскільки данні витрати враховуються при 
визначені обсягу міжбюджетних трансфертів, проблема недофінансування 
соціальної сфери розповсюджується на кожний регіон. Одеса є великим 
адміністративним центром з широкою соціальною інфраструктурою.  З 
метою покращення стану фінансування соціальної сфери в м. Одеса треба 



збільшити вимоги щодо обсягу трансфертів на утримання провідних 
галузей соціальної сфери з одного боку, та посилити контроль за 
ефективністю та раціональністю використання коштів на місцевому рівні з 
іншого. Для цього пропонується : 
 покращити контроль за використанням бюджетних коштів;  
 акумулювати інвестиції та кошти благодійної допомоги для оновлення 

медичного обладнання, учбових фондів, будинків шкіл та лікарень, 
стадіонів, музеїв та інших капітальних витрат;  

 запропонувати розвиток приватних соціальних установ;  
 контролювати безоплатне надання соціальних послуг державними 

установами; 
 оптимізувати структуру галузей освіта та охорона здоров’я;  
 збільшити обсяги фінансування  галузей культури та мистецтва, 

фізичної культури та спорту;  
 спростити процедуру отримання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам; 
 посилити адресність у наданні соціальних допомог; 

Проблема реалізації соціальних гарантій має широке коло аспектів 
як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні. Актуальним на 
сьогодні є дослідження успішних прикладів вирішення проблеми 
недофінансування соціальної сфери як в окремих регіонах країни, так і в 
межах зарубіжного досвіду. На сьогодні важливим залишається пошук 
додаткових шляхів оптимізації витрат на фінансування соціально-
культурної сфери. 
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БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 
Анотація. Досліджено проблеми фінансування соціальної сфери. 

Проаналізовано темпи зростання та динаміку бюджетного фінансування 
соціальної сфери за 2007 – 2011 роки.  Розглянуто вирішення проблеми 
наповнюваності Державного бюджету України та альтернативні джерела 
фінансування  соціальної сфери. Запропоновані заходи, що мають сприяти 
більш ефективному функціонуванню соціальної сфери держави. 

 
Annotation. The problems of financing social sphere. Analyzed the growth 

and dynamics of budget financing of social sphere for 2007 - 2011 years. We 
consider the problem of filling the state budget of Ukraine and alternative sources 
of financing the social sphere. The measures that promote more efficient 
functioning of the social sphere of the state. 
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соціальне забезпечення, видатки на соціальну сферу, наповнення Державного 
бюджету України. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Бюджет країни 

відноситься до тієї сфери суспільного життя, яка безпосередньо стосується 
інтересів всіх і кожного, тому бюджет є основним інструментом держаного 
регулювання соціально – економічних процесів. Задоволення інтересів всіх 
соціальних груп населення дає змогу досягти оптимального співвідношення 
між економічним та соціальним напрямом.[6] Тому під час складання 
бюджету в країні розробляються головні напрямки формування та 
використання бюджетних коштів, відповідних завдань, які стоять перед 
суспільством на сучасному етапі його розвитку. На фінансування соціальної 
сфери з бюджету України витрачається приблизно 40% від загального обсягу 
державних видатків. Залежно від першочергових завдань розвитку економіки 
формується бюджетна політика держави. Залежно від структури видатків 
розкривається пріоритетність тієї чи іншої  функції держави. Втім сьогодні 
виникає багато проблем  фінансування соціального сфери в Україні, через 
обмеженість державних ресурсів та неефективного їх використання, які 
залишаються нерозв’язаними. [3]  

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Сьогодні проблеми бюджетного фінансування 
соціальної сфери знаходяться  в полі зору багатьох працях вітчизняних 
науковців. Зокрема ці проблеми відображаються у працях О. Василика,        



В. Гейця, А. Даниленка,  О. Кириленка, В. Кравченка, Ц. Огонь, С. Дзюбика,  
Ю. Пасічника, А. Редькін,  І. Сало,   А. Філіпенка, І. Чугунова,    С. Юрія.   

Мета статті.  Метою є аналіз та визначення шляхів вирішення проблем 
бюджетного фінансування соціальної сфери з метою поліпшення в умовах 
трансформаційних процесів в державі. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з Бюджетним Кодексом України  
бюджет це - план  формування  та  використання  фінансових  ресурсів для 
забезпечення  завдань  і  функцій,  які  здійснюються відповідно  органами  
державної  влади,  органами влади Автономної Республіки  Крим,  органами 
місцевого   самоврядування   протягом бюджетного періоду. [1] Бюджет як 
складна економічна категорія являє собою систему економічних відносин, 
що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу та 
використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для 
задоволення суспільних потреб. Бюджет є важливим інструментом розподілу 
та перерозподілу валового внутрішнього продукту для забезпечення 
соціальної справедливості, тобто за для підтримки сприятливого клімату в 
державі, соціального захисту населення, соціального забезпечення уразливих 
його верств, зменшення майнового розшарування громадян та інше. 
Збільшення ролі бюджету у соціальних процесах сприяє формуванню нового 
бюджетного механізму фінансування і регулювання  житлово – 
комунального комплексу, розвитку освіти, охорони здоров’я, духовного  і 
фізичного розвитку і соціального захисту та забезпечення. 

Згідно світової практики джерелами прямого та непрямого фінансування 
соціальної сфери є:  безпосередні бюджетні видатки; страхові внески до 
цільових страхових фондів; усуспільнення коштів підприємств у вигляді їх 
зобов’язання щодо виконання соціальної функції; благодійність приватних 
осіб, фірм та організацій; громадські ініціативи  - різного роду фонди та 
збори; особисті кошти та зобов’язання громадян; кредити; надання 
державного майна для функціонування соціальної сфери, використання 
державної інфраструктури тощо. Але основні витрати на соціально сферу 
покриваються в Україні покриваються за рахунок державного бюджету і 
відповідних місцевих бюджетів. Таке фінансування отримало назву 
бюджетного. За останні декілька років бюджетні витрати на соціальну сферу 
значно зросли (табл.1).   

При визначені розмірів виплат соціальної допомоги можливі чотири 
альтернативні підходи:  

1) допомога усім одержувачам виплачується в однаковому розмірі;  
2) допомога орієнтована на індивідуальну забезпеченість; 
3) розмір допомоги може бути орієнтованим на величину попередньої 

зарплати або на величину страхових внесків одержувача; 
4) величина допомоги залежить від потреби одержувача. 
Збільшення видатків пояснюється розширенням соціальної сфери, 

складу соціально захищених груп, збільшення кількості та підвищення якості 
рівня соціальних послуг. Хоча за умов переходу до соціально орієнтованої 
моделі ринкової економіки з появою великої кількості нових учасників 



господарського процесу загальна тенденція має бути у послідовному 
зменшені частки витрат держави та зростання їх частки на цілі соціальної 
сфери. Але видатки соціального спрямування зведеного бюджету України у 
2011 році збільшилися порівняно з показником минулого року на 4,1 млрд. 
грн., або на 3,5%, і становили 123,1 млрд. грн.  

 
Таблиця 1. 

Темпи зростання окремих видів видатків Зведеного, Державного та місцевих бюджетів 
України за І півріччя  2009- 2011 років в порівняні з попередніми. [2] 

(%) 
Роки 2009 рік 2010 рік 2011 рік 

Видатки згідно з 
функціональною 
класифікацією 

Зведений 
бюджет 

Державний 
бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Зведений 
бюджет 

Державний 
бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Зведений 
бюджет 

Державний 
бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Разом 
видатки(без 
урахування 
міжбюджетних 
трансфертів), з 
них на : 

110,4 109,7 111,3 119,4 124,3 112,3 109,6 100,9 123,3 

-житлово-
комунальне 
господарство 

149,1 75,5 150,2 55,1 577,6 51,3 151,2 5,9 163,2 

- охорону 
здоров’я 

114,8 116,6 114,5 114,9 99,3 118,2 112,5 115,3 112,1 

- духовний і 
фізичний 
розвиток 

107,2 104,5 108,5 138,0 189,5 114,6 97,8 70,0 118,6 

- освіту 114,8 119,4 112,4 114,6 114,2 114,8 114,7 98,8 123,2 
- соціальний 
захист та 
соціальне 
забезпечення 

109,3 103,9 121,1 152,7 167,9 123,9 93,5 81,4 124,5 

 
Спостерігається збільшення темпів зростання видатків місцевих 

бюджетів за напрямами видатків місцевих бюджетів за напрямами освіти й 
соціального забезпечення (див таблицю 1). Також зросли на 63,2% видатки 
місцевих бюджетів на житлово- комунальне господарство при скорочені 
цього показника у 2010 році на 48,7%.  

Графік 1. 
Динаміка частки видатків соціального спрямування  у структурі видатків Зведеного,  

Державного та місцевих бюджетів України за січень – червень 2007-2011 років. [2] 
(%) 

 
 
Водночас частка цих видатків у загальному обсязі видатків зведеного 

бюджету зменшилась на 3,9 в. п. При цьому спостерігається зменшення 



видатків соціального спрямування у бюджетах усіх рівнів (див. графік 1). 
Так, у видатках державного бюджету ця частка склала 48,8%, або на 8,1 в.п. 
менше показника за підсумками І півріччя 2010 року. У місцевих бюджетах, 
що витрачають на соціально-культурні цілі набагато більше коштів, ніж 
державний, частка видатків становила 87,2%, або на 2,1 в.п. менше за 
відповідний показник попереднього періоду. [2] 

Така ситуація спричинена сучасною побудовою бюджетної системи, де 
більшість видатків на охорону здоров’я та освіту сконцентровано у місцевих 
бюджетах (частка цих видатків місцевих бюджетів у видатках зведеного 
бюджету на І півріччя 2011 року становили відповідно 84,6% та 69,8%). 

Розглянувши усе вище викладене можна сказати, що враховуючи навіть 
те що видатки на соціальне забезпечення загалом зростають, але у 2011 році 
вони не значно  знизилися, у країні все одно виникають проблеми. До таких 
проблем можна віднести: 

 нестачі фінансових ресурсів, акумульованих в централізованих та 
децентралізованих фондах, необхідних для виконання державою покладених 
на неї функцій; 

 нечіткість та необґрунтованість визначення норм у фінансовому  
законодавстві; 

 велика кількість задекларованих у законодавстві пільг; 
 неузгодженість заходів соціальної політики, розрахованих на 

найближчий період та на віддалену перспективу. 
 неефективність механізму розрахунку реальної вартості забезпечення 

соціальних гарантій; 
 планування бюджетних коштів на фінансування пільг окремих 

громадян залежить не від кількості пільговиків і вартості послуг, а від 
фінансових можливостей держави. 

 відсутність довготермінової стратегії з чітко визначеними 
пріоритетами, цілями й ідеологією.[8] 

Проблема наповнення Державного бюджету України на сьогодні є 
однією з найгостріших, оскільки тільки при достатній кількості коштів 
держава може ефективно забезпечувати фінансування усіх сфер,  у тому 
числі і соціальної сфери. Вирішення проблем наповнюваності бюджету 
можуть стати такі заходи: 

1) розробка науково-обґрунтованої методологічної бази 
прогнозування макроекономічних показників та надходжень і витрат 
бюджету; 

2)  налагодження системи зв’язків між платниками податків і 
державою, проведення роз’яснювальної роботи,  застосування штрафних 
санкцій до злісних порушників; 

3) поступове зниження податкового тиску; 
4) розширення приватизаційних процесів; 
5) реформування міжбюджетних відносин; 



6) контроль рівня інфляції. 
Випереджувальне зростання соціальних видатків при уповільненні 

приросту ВВП, який у 2010 році складав 120,7%, свідчить про відсутність 
системного підходу до управління державними фінансами і актуалізує 
проблему пошуку альтернативних джерел фінансування соціальної сфери. [7] 

У світовій практиці різних країн ми зустрічаємо багато різних способів 
забезпечення захищеності громадян: по-перше, держава сама здійснює 
перерозподіл національного багатства шляхом фінансування соціальних 
програм; по-друге, надає громадянам можливість забезпечити себе пенсією, 
коштами на випадок хвороби тощо, а також право вибору соціальної послуги 
на ринку.[5] 

Тому постає потреба в розробці дієвих механізмів стимулювання 
пошуку альтернативних джерел фінансування закладів соціальної сфери та 
заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту населення. На наш 
погляд такими джерелами фінансування можуть стати: 

 Для освіти – кошти від ширшого надання додаткових платних послуг, 
гаранти і стипендії, кошти міжнародних організацій; 

 Для медицини – обов’язкове медичне страхування, у тому числі і 
державне; 

 Для сфери соціального захисту – не деклароване проголошення 
допомоги соціально вразливим верствам населення, а стимулювання та 
забезпечення активної ініціативи всіх громадян. [4] 

Пошук оптимального співвідношення бюджетів різних рівнів має 
ґрунтуватися на визначенні оптимального співвідношення процесів 
централізації та децентралізації державного управління, на відповідному 
розподілі повноважень і функцій органів державного управління і місцевого 
самоврядування. 

Висновки і пропозиції. Державний бюджет відіграє важливу роль у 
забезпеченні перерозподілу доходів з метою підтримання сприятливого 
соціального клімату в державі, здійснення соціального захисту населення, 
соціального забезпечення найвразливіших верств населення. Однак 
державний бюджет слід розглядати не лише як засіб акумулювання коштів, 
необхідних для фінансування державних заходів, як інструмент 
перерозподілу валового внутрішнього продукту з метою забезпечення 
соціальної справедливості. 

На нашу думку доречними заходами в соціальній сфері держави, що 
мають сприяти більш ефективному функціонуванню соціальної сфери 
держави, можуть стати: 

 міжнародне співробітництво на ринку праці, соціальних 
послуг(сюди входить соціальне навчання, навички роботи за кордоном); 

 розробити суспільного контролю за цільовим використанням 
коштів, які надходять з бюджету до закладів освіти, охорони здоров’я; 



 створити державні фонди, які б залучали кошти від спонсорів, 
благодійників, меценатів тощо, з метою збільшення фінансування соціальної 
сфери; 

 запровадження консолідованої системи адресної соціальної 
допомоги та соціальних послуг. 

Таким чином, можна досягти задоволення потреби населення в 
культурних цінностях, освіті, охороні здоров'я, комунальному 
обслуговуванні через соціальну сферу, одночасно з цим розвиток її 
сприятиме розв'язанню соціальних завдань. 
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Анотація. У статті  виствітлено питання визначення суті та значення 
Державних видатків, видатків Державного бюджету України. Проаналізовано 
основні показники видатків Державного бюджету у розрізі функціональної 
класифікації.  Виявлено недоліки та проблеми в системі розподілу видаткової 
частини бюджету держави. Визначено шляхи підвищення ефективності 
державних видатків в рамках програмно-цільового бюджетування. 

 
Annotation. In article examined the issue determining the nature and value 

of public expenditures, expenditures of the State Budget of Ukraine. Analysis of 
basic indicators of fiscal expenditures in terms of functional classification. 
Shortcomings and problems in the system of distribution of expenditures of the 
state. Determined ways to improve the efficiency of public expenditure in the 
Program Performance Budgeting. 

 
 

Постановка проблемі у загальному вигляді. В Україні назріла 
проблема у формуванні сучасної системи управління фінансами державного 
сектору економіки. Бюджет є головною ланкою фінансової системи і 
відображає  стан економіки в країні. Видатки е складовою частиною 
бюджетного процесу та відображають фінансовий стан держави. Посилення 
функцій, які виконує бюджет, потребує вдосконалення управління його 
дохідною і особливо видатковою частинами.  Державні видатки є ресурсною 
базою уряду у проведенні бюджетної політики і соціально-економічних 
реформ. Тому управління державними видатками потребує нових принципів, 
методів планування, оцінки і контролю за використанням бюджетних коштів. 
Раціональне використання бюджетних коштів вимагає постійного 
теоретичного аналізу, оцінки показників ефективності, пошуку напрямків 
оздоровлення бюджетних видатків, узагальнення досвіду різних країн світу. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Теоретико-методологічні основи дослідження 
фінансової системи ринкової економіки та місця в ній державних видатків 
розробили Ш. Бланкарт [1], Дж. Б'юкенен [2], Дж. Стігліц [3] та інші видатні 
представники західної фінансової думки. У працях вітчизняних учених В. 
Андрущенка [4], В. Гейця [5], А. Гриценка [6], А. Даниленка [7], І. Луніної 
[8] та інших розглядались проблеми ефективності системи державних 
фінансів, напрями реформування вітчизняної фінансової системи, 
особливості бюджетної політики в перехідній економіці тощо. Питанням 
впливу видатків бюджету на розвиток людського капіалу та фінансування 
соціальної сфери присвячено публікації Д. Поозенка [9], Г. Ляхович, У. 
Ляхович [10] та ін. Державні видатки в частині бюджетного інвестування 
інноваційної діяльності розглядала Т. Затонацька [11, 12]. 

Мета статті. Визначення стану ефективності використання видаткової 
частини Державного бюджету України та визначення шляхів покращення 
функціонування видаткової частини Державного бюджету України. Метою 
роботи є аналіз використання бюджетних коштів за період 2008-2010 рр. для 



визначення ефективності прийняття стратегічних рішень у сфері державних 
видатків в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед потрібно уточнити, що під 
державними видатками розуміються всі витрати, що здійснюються з 
державного бюджету на потреби державного управління (оборона, 
забезпечення правопорядку, робота державного апарату); соціальні видатки 
(охорона здоров'я, освіта, культура, соціальне забезпечення); фінансування 
економіки (транспортна та інформаційна інфраструктура, наука, 
фінансування державного сектору та цільова підтримка окремих галузей і 
виробництв); міжбюджетне вирівнювання, тобто територіальний 
перерозподіл бюджетних коштів для зменшення регіональних відмінностей;  
обслуговування державного боргу. Співвідношення між названими групами 
для конкретних національних економік визначається багатьма 
детермінантами, а саме: рівнем соціально-економічного розвитку країни, її 
соціокультурними та виробничо-технологічними зв'язками з іншими 
державами, історичними традиціями, дотриманням тієї чи іншої моделі 
регулювання економіки тощо. Динаміка загального рівня державних видатків 
визначається зміною співвідношення та динамікою їх окремих складових.  

Державні видатки - це частина фінансових відносин, обумовлена 
використанням централізованих і децентралізованих доходів держави. 
Складаються державні видатки з прямих витрат держави, які здійснюються 
через систему бюджетних і позабюджетних фондів, і витрат державних 
підприємств, організацій, установ. Отже, видатки державного бюджету - це 
лише частина державних видатків. 

Видатки бюджетів, як правило, можуть мати кількісну і якісну 
характеристики. Прицьому якісна характеристика дає змогу встановити 
економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних 
видатків, кількісна - його величину. Роль держави у регулюванні соціально-
економічного розвитку значною мірою характеризується часткою видатків 
бюджетів у ВВП.  

При дослідженні взаємозв'язків частки державних видатків у ВВП і 
темпів економічного зростання треба враховувати усі суттєві 
макроекономічні параметри, а також економічні і соціальні умови 
суспільного відтворення. В Україні склад і структура видатків державного 
бюджету у розрізі функціональної класифікації наведені в табл. 1. 

 
Таблица 1.  

Видатки Державного бюджету України за 
2005-2010 роки у розрізі функціональної класифікації, млрд. грн. 1 [17]. 

 
2008 2009 2010 

Видатки згідно з функціональною 
класифікацією План Факт 

Час
тк 
фак
т % 

План Факт 

Час
тк 

фак
т % 

План Факт 

Час
тк 

фак
т % 



Загальнодержавні функції, з них: 27,7 21,8 9,0 51,8 24,9 10,2 56,7 34,7 11,4 
Обслуговування боргу 4,4 3,8 1,6 14,2 9,0 3,7 14,2 15,5 5,1 
Оборона 11,0 11,7 4,9 12,3 9,7 4,0 12,0 11,3 3,7 
Громадський порядок, безпка та 
судова влада 22,9 24,9 10,3 23,7 24,2 10,0 26,1 28,6 9,4 

Охорона навколишнього 
природного середовища 2,1 2,2 0,9 1,5 1,8 0,8 2,0 2,3 0,8 

Житлово-комунальне осподарство 1,0 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,8 0,3 
Охорона здоров’я 7,2 7,4 3,1 6,7 7,5 3,1 7,4 8,8 2,9 
Духовний та фізичний розвиток 3,0 2,9 1,2 2,3 3,2 1,3 2,6 5,2 1,7 

Освіта 21 ,1 21,6 8,9 25,2 23,9 9,9 27,1 28,8 9,5 
Соціальний захист та соц. 
забезпечення, з них: 51,9 50,8 21,0 53,6 51,5 21,2 70,2 69,3 22,8 

соціальний захист пенсіонерів 40,3 40,3 16,7 49,0 47,9 19,8 64,8 64,1 21,1 
Економічна діяльність, у т.ч. 42,5 38,7 16,0 35,5 33,2 13,7 23,1 36,0 11,9 
сільське господарство,лісове 
господарство та мисливство, 
рибне господарство 

10,9 9,5 3,9 5,8 6,2 2,5 5,3 7,2 2,4 

паливно-енергетичний комплекс 16,2 15,4 6,4 6,2 11,9 4,9 6,2 12,0 4,0 
транспорт 11,7 10,5 4,3 11,5 11,6 4,8 7,6 12,6 4,2 
інші видатки на економічну 
діяльність 3,6 3,3 1,4 12 ,1 3,5 1,5 4,0 4,2 1,4 

Міжбюджетні трансферти 62,7 59,1 24,5 61,5 62,2 25,7 80,4 77,8 25,6 

Усього 253,2 241,5 100 274,2 242,4 100 307,8 303,6 100 

 

 Найбільше зростання видатків у номінальному вираженні відбулося за 
такими напрямами:    

-  соціальний захист та соціальне забезпечення - на 17,8 млрд. грн.,    або 
на 34,6 %; 

-   загальнодержавні функції - на 9,8 млрд. грн., або на 39,5 %; 
-  освіта - на 4,9 млрд. грн., або на 20,4 %. 
Суттєве збільшення видатків на соціальний захист та соціальне 

забезпечення пояснюється зростанням видатків на соціальний захист 
пенсіонерів (збільшення за цією статтею становить 16,2 млрд. грн., або 33,8 
%).Таке збільшення, в основному, пов'язане зі зростанням видатків на 
покриття дефіциту Пенсійного фонду України (на 12,8 млрд. грн., або в 1,9 
раза). 

Збільшення видатків на загальнодержавні функції, в основному, 
пов'язано зі зростанням витрат на обслуговування боргу (на 6,5 млрд. грн., 
або на 71,9 %), а на освіту - з тим, що поряд зі збільшенням видатків на 
оплату праці у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати було 
встановлено надбавку у розмірі 20 % посадового окладу викладачам 
професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівня акредитації, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, 
а також зі збільшенням стипендій для учнів професійно-технічних 
навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів у зв'язку з 
індексацією стипендій. 



Крім того, по загальному фонду існує деяка похибка у рівнях виконання 
за окремими категоріями бюджетної класифікації у зв'язку з наявністю у 
затверджених показниках видатків резервного фонду та державних 
капітальних видатків, які також затверджені двома окремими бюджетними 
програмами та розподілялися протягом року. У зв'язку з цим рівень 
виконання видатків по розділу функціональної класифікації видатків та 
кредитування "Загальнодержавні функції" до яких належать зазначені 
видатки, становив 90,6 % порівняно з 99,5 % за видатками державного 
бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) у цілому. Щодо 
видатків за рештою розділів функціональної класифікації відбулося 
перевиконання затверджених показників, за винятком видатків на оборону, 
де рівень виконання склав 99,9 %. 

Найбільші обсяги недовиконання фактичних видатків загального фонду 
державного бюджету порівняно із затвердженими згідно з функціональною 
класифікацією видатків та кредитування спостерігаються щодо видатків за 
підрозділами: 

- інші загальні функції державного управління у сумі 3,9 млрд. грн. 
(рівень виконання становить 19,4 %), через наявність вищенаведених 
видатків резервного фонду та державних капітальних видатків; 

- міжбюджетні трансферти у сумі 1,9 млрд. грн. (рівень виконання 
становить 97,5 %, із них: за субвенціями на надання пільг та житлових 
субсидій населенню недовиконання становить 0,9 млрд. грн. (рівень 
виконання становить 70,5 %); субвенцією на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дітям - 1,0 млрд. грн. (рівень виконання 
становить 95,8 %); 

- соціальний захист інших категорій населення у сумі 0,2 млрд. грн. 
(рівень виконання становить 91,0 % річного планового обсягу), через 

відсутність фактичних видатків на заходи щодо поступової компенсації 
громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень при затвердженому 
їх обсязі у сумі 0,3 млрд. грн.); 

- зовнішньополітична діяльність - 0,1 млрд. грн. (рівень виконання 
становить 87,8 %), в основному, через недовиконання на таку суму видатків 
на функціонування закордонних дипломатичних установ України (рівень 
виконання становить 89,2 %).  

Найвищі показники виконання річного плану за усіма видатками 
державного бюджету (загальному та спеціальному фонду разом) 
демонструють видатки на житлово-комунальне господарство (фактичне 
виконання більше запланованого показника на рік у 17,2 раза), що пов'язано з 
виділенням за рахунок Стабілізаційного фонду Міністерству регіонального 
розвитку та будівництва видатків на проведення першочергових робіт з 
будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки 
"Північна" м. Одеси у сумі 96,0 млн. грн., а також виділенням коштів 
Міністерству з питань житлово-комунального господарства на 



енергозбереження, розвиток та реконструкцію систем теплозабезпечення у 
сумі 123,5 млн. грн. 

Крім того, перевиконання демонструють видатки на духовний та 
фізичний розвиток (197,5 %) - більшою мірою за рахунок виділення коштів зі 
Стабілізаційного фонду Національному агентству України з питань 
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу у загальній сумі 6,2 млрд. грн. на проведення 
будівництва та реконструкції об'єктів (стадіонів та аеропортів), необхідних 
для проведення чемпіонату; а також на економічну діяльність (155,8 %). 

Останніми роками назріли найголовніші соціально-економічні 
проблеми: зростання безробіття як у селах, так і в містах, незадовільний 
соціальний захист, застаріла інфраструктура, яка потребує оновлення. 
Важливою умовою підвищення якості життя населення, розв'язання проблем 
малозабезпечених громадян є встановлення державних соціальних стандартів 
і нормативів, які характеризують мінімальні соціальні норми, гарантують 
достойний рівень життя. Соціальні стандарти кожної конкретної країни 
залежать від використовуваних моделей соц. захисту: 

1) соціально-демократична модель скандинавських країн: держава бере 
на себе значну частку відповідальності за соціальний захист населення, а 
політичним завданням ставить повну зайнятість; 

2) неоліберальна модель (США): проблеми соціального захисту 
вирішуються переважно між підприємцями і найманими працівниками в 
особі профспілок; 

3) неоконсервативна модель (Німеччина) ґрунтується на змішаному 
державноприватному розв'язанні соціальних проблем, коли відповідальність 
окремого підприємця замінена системою обов'язкової колективної 
відповідальності під контролем держави; 

4) система Беверіджа (Великобританія, Ірландія): у страхових випадках 
(хвороба, пенсійний вік, смерть, пологи тощо) кожний громадянин має бути 
охоплений соціальною страховою допомогою або грошовою допомогою; 
головне завдання держави - захист громадян із мінімальними доходами [13, с. 
5]. 

Для України найприйнятнішою є модель Беверіджа - держава повинна 
забезпечувати соціальний рівень малозабезпечених громадян на адресних 
засадах. Держава має зосередити основну увагу на працюючій частині 
населення, зростанні її доходів до рівня середнього класу.  

Одним із основних пріоритетів у сфері видатків бюджетів у 2005 - 2010 
роках було соціальне спрямування бюджету. Через це значна увага 
приділялася саме соціальним видаткам, до яких входять такі напрями 
діяльності держави, як соціальний захист і соціальне забезпечення, освіта, 
охорона здоров'я, духовний і фізичний розвиток (рис. 1). 



  

Рис.1. Динаміка частки видатків соціального спрямуванняу структурі видатків 
Зведеного, Державногота місцевих бюджетів України у 2005-20010 роках, % [17]. 

Як зазначає доктор економічних наук, професор Д. Полозенко: 
"…видатки на соціальні потреби систематично зростають, що є проявом 
уваги держави до незахищених верств населення країни" [14, с. 18]. 

Останніми роками активно здійснюється переорієнтація багатьох країн 
на принципи програмно-цільового бюджетування, що, на мою думку, є 
досить позитивним явищем, яке є основним шляхом підвищення 
ефективності бюджетних видатків. В Україні існує досить розвинена 
нормативно-правова база щодо організації бюджетного процесу на засадах 
методології програмно-цільового підходу, але є певні проблеми, що 
обмежують належне застосування програмно-цільового методу. Метою 
запровадження програмно-цільового методу є переорієнтація бюджетної 
політики на управління результатами, яка потребує якості стосовно того, 
досягнення саме яких суспільно значимих результатів має стати основним 
завданням бюджетної політики. Як наслідок вирішення проблеми має бути 

взаємоузгодженість бюджетних програм з довгостроковими 
стратегічним пріоритетами суспільного розвитку.  

В Україні останніми роками формування державного бюджету 
здійснюється із застосуванням програмно-цільового методу на основі 
бюджетних програм. Кожна бюджетна програма містить видатки розвитку, 
які визначаються, виходячи з економічної класифікації, і не корелюються зі 
спрямованістю і сутністю бюджетних програм, на базі яких формується 
бюджет. Як наслідок, це поняття має суто формальне наповнення і не 
відображає спрямованості видатків на економічний розвиток. До того ж, 
інформативнішим та притаманним сутності програмно-цільового методу 
було б оцінювати видатки розвитку, виходячи зі змісту та обсягу 
фінансування бюджетних програм, які формують державний бюджет. Так, на 
думку І. Запатріної [15, с. 355], усі бюджетні програми можна розподілити, 
як мінімум, на три групи: 



1) програми, які спрямовані переважно на підтримку поточної 
діяльності розпорядників бюджетних коштів на виконання ними покладених 
законодавством завдань (надання державних послуг); 

2) програми, які спрямовані переважно на реалізацію соціальних 
програм; 

3) програми, які спрямовані переважно на економічний розвиток 
(розвиток інфраструктури, наукові дослідження, освіту, реформування та 
реструктуризацію підприємств, здійснення структурних перетворень тощо). 

Такий поділ програм на групи обумовлений не лише бажанням 
виділити з бюджету частку видатків, яка спрямована на підтримку 
економічного зростання, та визначити структуру таких видатків, але й 
різними підходами, які мають застосовуватися для оцінки результативності 
реалізації програм, що належать до кожної з наведених груп. Запровадження 
класифікації за програмами дало б змогу визначати рівень (ступінь) 
спрямованості бюджету на забезпечення економічного розвитку та усунуло б 
підґрунтя для популістських заяв з питань бюджетної політики. 

Зауважимо, що такий поділ можна здійснити і зараз, але він буде 
досить умовним, оскільки не існує документа, яким було б визначено 
критерії віднесення бюджетних программ до кожної з наведених груп, 
зокрема до таких, які спрямовані переважно на розвиток. Потребують 
уточнення й напрямки спрямування коштів, які можна вважати такими, що 
відповідають пріоритетам стратегічного розвитку держави на коротко-, 
середньо- та довгострокову перспективу. 

Застосування програмного підходу в бюджетному процесі означає, що 
планування витрат має бути пов'язане з плануванням вирішення конкретних 
проблем. Така умова, з  огляду на визначення програми як сукупності 
операцій органів державного управління, спрямованих на досягнення 
конкретних державних цілей, може бути досягнута лише при виконанні 
певних вимог як до самих програм, так і до процесів прийняття бюджетних 
рішень, зокрема: 

1) формулювання цілей, які мають бути досягнуті при виконанні програм; 
2) визначення альтернативних шляхів досягнення програмних цілей; 
3) можливість кількісного вимірювання результату реалізації програм; 
4) деталізація програми до рівня підпрограм і видів діяльності; 
5) розробка чіткої системи критеріїв оцінки результатів реалізації 
програм; 
6) базування рішень про розподіл державних коштів на аналізі витрат і 
результатів реалізації окремих програм; 
7) створення системи бухгалтерського обліку, орієнтованої на результати 
реалізації програм. 

Висновки і пропозиції. Беручи до уваги  економічну і політичну 
ситуацію нашої країни на даний час, політика у сфері державних видатків 
повинна відігравати ключову роль в умовах економічної кризи. Видаткова 
частина бюджету має стати інструментом вирішення пріоритетних 
соціальних та економічних завдань. Для цього необхідно привести 



зобов'язання держави у відповідність з її фінансовими можливостями і 
новими функціями в умовах ринкової економіки, дотримуватися 
забезпечення прозорості бюджетного планування та дотримання пріоритетів 
бюджетних видатків (відповідність бюджету та результатів його виконання 
до намірів уряду) як при його затвердженні, так і при виконанні. 

На формування видатків бюджету в Україні в сучасних умовах 
впливають: 

1) економічна криза, яка спричиняє зростання видатків на соціальний 
захист населення; зростання видатків на фінансову підтримку підприємств 
державного сектору від банкрутств, а не на інноваційну діяльність; ростання 
видатків на підтримку соціальної сфери; 

2) зростання державного боргу, який зумовлює зростання видатків на 
його покриття; витіснення інвестицій із сфери виробництва 
(ефект"витіснення"); 

3) дефіцит бюджетів усіх рівнів, який передбачає жорсткий режим 
економії коштів, скорочення видатків по всіх статтях кошторисів на 
утримання апарату управління; 

4) залучення зовнішніх ресурсів для покриття бюджетного дефіциту 
призводить до зростання платежів по відсотках [16, с. 61]. 

Для ефективного використання державних видатків потрібно, по-
перше, проводити оцінку й порівняння окремих видатків за їх вагомістю для 
суспільства, тобто формування показників результативності витрачання 
бюджетних коштів має здійснюватися з урахуванням особливостей 
бюджетних програм; по-друге, оцінювати ефективність державних видатків з 
позицій не лише економічної стабілізації, а й їх соціальної та економічної 
ефективності, розвитку суспільства в цілому; по-третє, спрямувати кошти 
держави на розв'язання пріоритетних для країни завдань, таких як розвиток 
людського капіталу, сприяння розробці й використанню інноваційних 
технологій; по-четверте, посилити увагу на фінансування наукових розробок, 
ресурсозбереження й енергоефективність, тому що це обов'язкові елементи 
сучасної конкурентоспроможної економіки; по-п'яте, підвищити 
ефективність традиційних програм соціального забезпечення (виплата 
пенсій, допомога по хворобі, допомога багатодітним сім'ям) і забезпечити їх 
адресне спрямування; по-шосте, розробити теоретико-методологічні засади 
програмно-цільового методу планування видатків на середньострокову 
перспективу. 
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Анотація. Термін «казначейство» в різних країнах трактується по-
різному, оскільки на цю структуру покладаються різноманітні функції. У 
деяких країнах казначейство відповідає за борг держави та збереження 
цінних металів та інших активів. В інших країнах воно діє як організація, що 
здійснює попередній контроль перед проведенням платежу, а також веде і 
складає звітність. Кожна форма має слабкі та сильні сторони, які 
відповідають завданням, умовам і традиціям, що склалися в конкретній 
державі в певний час. У статті показано, що для України є дуже важливим 
використання досвіду розвинутих країн для підвищення ефективності 
діяльності органів казначейства. 

 
Annotation. A term "treasury" in different countries is interpreted 

differently, as various functions depend upon this structure. In some countries a 
treasury is responsible for the debt of the state and maintenance of valuable metals 
and other assets. In other countries it operates as organization that carries out 
previous control before realization of payment, and also conducts and folds 
accounting. Every form has weak and strong parties that answer a task, to the terms 
and traditions that was folded in the concrete state in set time. It is shown in the 
article, that for Ukraine is very important the use of experience of the developed 
countries for the increase of efficiency of activity of organs of treasury. 

 
 
Постанова проблеми у загальному вигляді. У роботах багатьох 

дослідників існує тісна взаємодія або тісна координація роботи казначейства 
з банківською системою, постійний процес перерозподілу функцій між нею 
та фінансовою системою. 

Аналіз літератури про державні фінанси та огляд практики управління 
державними коштами дає змогу зробити висновок, що термін «казначейство» 
використовують у двох різних, але суміжних між собою поняттях. [1, 2,3].  

По-перше, це термін часто вживають як синонім міністерства фінансів і 
він охоплює всі основні функції в галузі управління державними фінансами. 
Друге визначення трохи вужче і охоплює набір функцій, пов’язаних з 
контролем над усіма активами й пасивами держави та управлінням ними. Ці 
функції зосереджуються на процесах виконання бюджету та бухгалтерського 
обліку. 

Традиційно казначейства були наділені контрольними функціями, тобто 
буквальному розумінні турбувалися про золоті запаси та інші активи 
держави. Мірою того як ускладнювалися економічні структури і господарські 
зв’язки, особливо наприкінці ХІХ- початку ХХ століть, концептуальні 
уявлення про завдання казначейства значно розширилися. Тепер це поняття 
охоплює різноманітні аспекти макрофіскального контролю, управління 
готівково-грошовими коштами і боргом, а також ресурсами. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Дослідженню організаційних форм казначейства в 
різних країнах присвячена значна кількість робіт. В них зазвичай висвітлені 



організаційні форми Франції, США, Великої Британії та Німеччини, та ін. У 
країнах існують спеціальні установи, які зазвичай називають 
«казначейськими» і функції яких в цілому аналогічні первинним 
контрольним функціям опрацювання платежів [4]. До цієї категорії належать 
казначейства Франції та США. У Німеччині та Великій Британії ці функції 
виконують спеціальні підрозділи, які діють у рамках організацій з управління 
фінансами держави. Так, у Великій Британії головною такою організацією є 
казначейство. У Німеччині головною організацією з управління державними 
фінансами є Міністерство фінансів, а власне казначейські функції виконують 
його структурні підрозділи, передусім управління бухгалтерського обліку і 
звітності. У низці країн діяльність фіскального апарату зорієнтована на 
централізовану або децентралізовану модель. США, наприклад, можна 
охарактеризувати як країну, в якій, у цьому контексті, центр тяжіння 
зміщений до сфери законодавства, тому що існує такий розподіл сил між 
законодавчою та виконавчою владою. В усіх країнах з парламентсько-
демократично. Формою правління центр тяжіння зміщено в бік виконавчої 
влади (таблиця 1).  

У країнах, послідовницях британської традиції, уряд використовує 
більшу гнучкість, а останнім часом саме ці країни вносили зорієнтовані на 
отримання результатів удосконалення в галузі, центр тяжіння яких зміщений 
у площину відповідальності. Таким чином влада казначейства над 
виконанням бюджету ґрунтується на чіткій законодавчій базі і спирається на 
міцні системи середньострокового планування. Казначейство в усіх країнах 
використовує розгалужені механізми проведення оцінок та аудиту. Але щодо 
характеру та засобів контролю над виконанням бюджету кожна країна має 
свої відмінності. 



Таблиця 1  
Ключові характеристики інституціонального механізму для казначейства в окремих країнах [5] 

Країни Параметри 
системи Франція Німеччина Велика Британія США 

1. Бюджет: роль 
виконавчої / 

законодавчої влади 

Сильна виконавча 
влада, роль 

законодавців обмежена 
законом 

Сильна виконавча 
влада; законодавці 
вносять незначні 

поправки 

Сильна виконавча влада, 
законодавці зрідка 
вносять поправки 

Розподіл влади, Конгрес 
вносить суттєві поправки і 

встановлює 
середньострокові ліміти 

2. Відповідальне за 
бюджет 

міністерство 

Міністерство 
економіки: 

макроекономічна 
політика; Міністерство 

фінансів: управління 
фінансовими 

ресурсами 

Міністерство фінансів: 
за всіма аспектами, 

включаючи кадровий 

Казначейство: за всіма 
аспектами, включаючи 

кадровий 

Адміністративно-
бюджетне управління 

(АБУ) очолює роботу з 
підготовки прези-

дентського бюджету 

3. Підготовка 
бюджету/ 

фінансового плану 
(ФП) 

ФП вимагається за 
законом і приймається 

як закон; витрати на 
програму та поточні 
видатки (у постійних 

цінах) 

ФП вимагається за 
законом; бюджет і ФП 

складаються на базі 
поточних цін 

ФП (огляд видатків) за 
розпорядженням 
адміністративних 

органів. Готівкові кошти 
з бюджету і ФП 

обмежені; розділені 
циклічні елементи 

ФП вимагається за 
законом; витрати на 
програму та поточні 
видатки (у постійних 

цінах); процес погодження 
(у Конгресі); процедури 

секвестру (АБУ) 

4. Контроль за 
виконанням 

бюджету 

Підсилений контроль з 
боку Мінфіну, 

включаючи попередній 
контроль; управління 
дефіцитом перебуває 
під адміністративним 

контролем 

Підсилений контроль з 
боку Мінфіну, 

включаючи попередній 
контроль; управління 
дефіцитом перебуває 

під адміністративним і 
правовим контролем 

Підсилений контроль з 
боку Мінфіну, 

включаючи попередній 
контроль; управління 

дефіцитом перебуває під 
адміністративним 

контролем 

АБУ розподіляє кошти, 
однак владні 

повноваження з 
обмеження видатків з 

метою управління 
дефіцитом поділяє з 

Конгресом 



У більшості країн затвердження законодавчим органом асигнувань 
відбуваються за умови їх касового обліку, і тому для звітності про 
виконання бюджету потрібна порівняно проста форма підзвітності. Ця 
система може слугувати досить міцним фундаментом для контролю над 
витратами, але вона не полегшує завдання оцінки того, наскільки добре 
використовуються ресурси і їхня реальна вартість. 

У Німеччині, наприклад, статті витрат, з яких асигнуються кошти, 
розписуються досить докладно, і в міністерстві після затвердження 
бюджету законодавчою владою, залишаються досить обмежені можливості 
для маневрування переведенням витрат з однієї статті в іншу. Система 
бухгалтерського обліку не розрахована на те, щоб надавати інформацію 
про вартість використаних у перебігу тієї чи іншої діяльності ресурсів; тут, 
як і в більшості інших країн, дані національних рахунків про сектор 
державного управління, які складаються методом нарахувань, виводячи з 
рахунків уряду, що ведуться на касовій основі, замість того щоб прямо 
генеруватися інформаційною  системою. 

Хоч якими прозорими були б параметри прозорості, є  одна умова, 
якої повинні дотримуватися  всі країни в обов’язковому порядку: чіткість 
заяв уряду про свої наміри, щоб була можливість скласти оціночне 
судження про його наступні дії, оскільки в усіх країнах існують досить 
закоренілі механізми для визначення макрофіскальних цілей у рамках 
річного бюджету, і середньострокових фінансових планів. 

В усіх країнах здійснюється нагляд за податково-бюджетною сферою 
в тій чи іншій формі. В умовах парламентських систем цю роль значною 
мірою виконує Національне ревізійне управління , яке проводить 
зовнішній аудит фінансових операцій уряду і звітується безпосередньо 
перед законодавчим органом. Ця установа головним чином здійснює 
наступний аудит фінансових операцій уряду з тим , щоб переконатися у 
правильному використанні затверджених асигнував і зваженому 
використанні державних грошей. Останніми роками набагато більше уваги 
приділяється аудиту під кутом зору максимально ефективного 
використання коштів. 

Мета статті. Метою даної статті є розкриття організаційних форм  та 
функцій органів казначейства в різних країнах. Визначення позитивного 
досвіду діяльності органів казначейства розвинутих країн для підвищення 
діяльності органів казначейства в Україні.  

Слід зазначити, що історія зародження, становлення та розвитку 
інституту казначейства має глибокі історичні корені, що беруть свої 
витоки з давніх часів, а саме з появи держави. Державотворення 
супроводжувалось появою органів влади, здатних забезпечити реалізацію 
її функцій, таких як: забезпечення обороноздатності держави, надання 
медичних і освітніх послуг населенню, підвищення рівня життя тощо. 

Держава може успішно виконувати покладені на неї функції, якщо 
матиме у своєму розпорядженні достатньо бюджетних коштів. Для 



забезпечення своєчасного і в повному обсязі надходження коштів до 
бюджетів та цільового їх використання держава або: 

- наділяла окремими бюджетними повноваженнями наявні органи 
державної влади, що дозволяло їм оперативно управляти державними 
фінансами; 

- або ж створювала нові фінансові структури з відлагодженим 
механізмом виконання державного та місцевих бюджетів у вигляді 
казначейства. 

Виклад основного матеріалу. Так, у Росії та Великобританії касове 
виконання бюджетів забезпечують органи казначейства, у США - 
Міністерство фінансів, Адміністративно-бюджетне управління та мережа 
федеральних агентств, у Швеції - відділ бюджету при міністерстві 
фінансів, в Японії - бюджетне та фінансове бюро, що є підрозділом 
міністерства фінансів, у Франції - бюджетне управління у складі 
міністерства У справах фінансів, промисловості й економіки.[5,c.152] 

У сфері муніципального управління касове виконання бюджетів 
забезпечується за допомогою: 

1) «системи єдиного казначейства» - використовується у тих країнах, 
де організація касового виконання бюджетів в органах місцевого 
самоврядування перебуває під контролем державної влади й 
організовується державним казначейством. Як приклад можна навести 
Францію, де держава керує муніципальними коштами; 

2) «системи автономного управління» - коли функцію касового 
виконання місцевих бюджетів та інших фондів фінансових ресурсів 
покладено на муніципалітет, як це організовано у Німеччині, Австрії, 
Польщі та інших країнах 

3)   змішаних систем (в Італії, Португалії), при яких організація 
касової справи у великих муніципалітетах контролюється і забезпечується 
державним казначейством, а менші за чисельністю населення та 
територіально віддалені муніципалітети мають певну автономію в 
управлінні муніципальними коштами 

Переваги «системи автономного управління» муніципальними 
коштами очевидні. Зокрема, при такій системі управління грошовими 
потоками держава мобілізує всі грошові надходження та розпоряджається 
ними, що дозволяє оперативно вирішувати фінансові проблеми. За цих 
умов значно підвищується ефективність управління грошовою масою, 
здійснюється чіткий розподіл функцій. При цьому спрощується процедура 
контролю за рухом грошових потоків, зменшуються фінансові ризики, 
усуваються касові розриви між надходженнями та видатками грошових 
коштів. 

Разом з тим така система управління муніципальними коштами 
позбавляє автономії органи місцевого самоврядування, ініціативи щодо 
забезпечення найефективнішого використання коштів у конкретних 
умовах кожної території.[5, с.156] 



Автономія місцевого самоврядування у питаннях управління 
муніципальними коштами розширює можливості їхньої фінансової 
самостійності. У режимі автономії фінансового управління кожен 
муніципалітет розглядається як незалежна одиниця. Для організації касової 
справи муніципалітети призначають власних скарбників, які спільно з 
банківськими установами забезпечують управління муніципальними 
коштами, готують фінансові звіти тощо. 

Незважаючи на позитивні сторони системи автономного управління 
муніципальними фінансами, виникає можливість певних зловживань, 
розпорошення ресурсів. Оптимальним у цій ситуації є організація касової 
справи комунальними (муніципальними) банками, що створюються 
місцевими органами влади. 

У деяких країнах з метою ефективного управління місцевими 
фінансами органи місцевого самоврядування можуть створювати місцеве 
казначейство за рахунок коштів місцевих бюджетів, або заключати угоди 
на обслуговування з федеральним казначейством (як це робиться у Росії). 

Загалом структура і роль казначейства, принципи його організації в 
окремих країнах визначаються історичними та культурними 
особливостями, а також економічною ситуацією і розподілом повноважень 
між певними органами державної влади. 

У різних країнах на конкретних етапах їх економічного розвитку на 
казначейство покладались особливі характерні функції. Та, незважаючи на 
внутрішні особливості та наявні відмінності, головним призначенням 
Інституту казначейства є сприяння оптимальному управлінню державними 
фінансами шляхом забезпечення своєчасного та в повному обсязі 
надходження доходів до бюджетів та цільового використання бюджетних 
коштів. 

Зазвичай казначейство зображають як "скарбника" держави і в цьому 
плані ю сприяє постійній рівновазі державних коштів, забезпечує потреби 
держави у фінансуванні найважливіших заходів суспільного життя та 
управляє державам боргом. 

У цілому з точки зору виконуваних функцій, які розкривають сутність 
казначейства, його можна розглядати у двох аспектах. Це: 

 по-перше, касир держави; він здійснює зарахування надходжень та 
проведення видатків у межах єдиного казначейського рахунку;  

 по-друге, державний бухгалтер, головними завданнями якого є: 
-   попередження касових розривів між надходженням і використанням 
бюджетних коштів; 
-  розподіл ліквідних засобів між державними установами для того, 

щоб 
вони могли у будь-який момент покрити витрати; 
- регулювання податкових пільг і виплат, закладених у бюджеті; 
-  фінансування політики економічної та соціальної підтримки 

виробників і населення; 
- забезпечення повернення зовнішнього державного боргу та 



погашення внутрішніх позик. 
Сучасна світова практика свідчить, що існують як казначейства з 

широкими функціональними повноваженнями, які несуть відповідальність 
за розробку і проведення державної економічної та фінансової політики (як 
казначейства Австрії, Великобританії, США тощо), так і казначейства з 
дещо обмеженими функціями (як, наприклад, казначейство Аргентини, яке 
виконує широкий спектр завдань, пов'язаних зі збором надходжень, 
потоком платежів і зберіганням готівкових активів, але не здійснює 
управління державним боргом).[6, с.8] 

При цьому роль казначейства у виконанні бюджетів може бути як 
пасивною, коли казначейство лише виділяє ресурси бюджетним установам 
для виконання програм, так і активною, якщо казначейство має право 
встановлювати обмежені (ліміти) на прийняття зобов'язання і на оплату 
витрат на основі заздалегідь встановлених критеріїв. 

Функціонування інституту казначейства поряд з іншими органами 
державної влади, які злагоджено взаємодіють у бюджетному процесі, 
доказало свою доцільність та правомірність. Така практика фінансового 
управління та організації фінансового контролю за бюджетними коштами 
дозволяє оперативно маневрувати обмеженими державними коштами, 
спрямовувати їх на першочергові соціально-економічні потреби. 

Важливою передумовою ефективного управління грошовими 
потоками держави є концентрація бюджетних коштів на єдиному рахунку. 
Він являє собою систему бюджетних рахунків, відкритих в установах 
банків, на які зараховуються надходження коштів до бюджетів та звідки 
здійснюються платежі. Функціонування єдиного казначейського рахунку 
дозволяє у режимі реального часу мати інформацію про залишки коштів на 
рахунках для оптимізації їх використання.[6, с.10] 

Ці рахунки успішно використовують казначейства країн з чітко 
організованим банківським сектором, ефективними платіжними 
системами, розвиненою системою телекомунікаційного зв'язку. Зазначені 
рахунки діють в єдиному режимі, створюючи єдину загальнодержавну 
інформаційно-обчислювальну систему єдиного казначейського рахунку. 

Висновки і пропозиції. Останнім часом органи казначейства в різних 
країнах, окрім основних функцій пов'язаних з процесом касового 
виконанням бюджетів, починають відігравати все більш активну роль у 
системі державних фінансів, виступаючи "фінансовим менеджером" 
держави. Використовуючи інститут казначейства, держави активно 
впливають на ті сфери фінансів і економіки, в яких раніше основну роль 
відігравали банківські установи та приватні підприємства. 

Для реалізації функції «фінансового менеджера» органи казначейства 
широко використовують сучасні методи аналізу й прогнозування 
бюджетних потоків, здійснюють операції з цінними паперами на 
вітчизняних і світових фінансових ринках. 

Позитивним є досвід діяльності органів казначейства на ринку 
капіталів, де вони виступають як у ролі позичальників, так і кредиторів. 



Використовуючи касові залишки на казначейських рахунках, вони 
вкладають їх в депозити та цінні папери. 

Використання тимчасово вільних бюджетних коштів в якості 
кредитних ресурсів на міжбанківському кредитному ринку забезпечує 
отримання бюджетною сферою додаткового доходу. 

Таким чином, для України є дуже важливим використання досвіду 
розвинутих країн для підвищення ефективності діяльності органів 
казначейства. 
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА 
ДОХОДІВ  БЮДЖЕТУ 

 
 

Анотація.  Розглянуто податок на прибуток, як один із основних 
бюджетоутворюючих податків в Україні. Проаналізовано динаміку податкового 
навантаження податку на прибуток в Україні за 2003-2011 рр. На підставі 
проведеного аналізу, виявлених переваг і недоліків, запропоновано шляхи 
удосконалення адміністрування цього податку. 

      
Annotation . An income tax is considered, as one of basic taxes in the 

budget of Ukraine. The dynamics of the tax loading of income tax is analysed in 
Ukraine after 2003-2011 On the basis of the conducted analysis, educed 
advantages and defects, the ways of improvement of administration of this tax are 
offered. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Оподаткування 
суб’єктів господарювання є найактуальнішою темою економічного 
сьогодення, і прийняття Податкового кодексу, на жаль, не вирішує усі 
серйозні проблеми, які були накопичені за весь період існування нашої 
країни. Більш того, Податковий кодекс сприяв деякому загостренню 
протистояння між платниками податків і державою, ускладнив податкове 
адміністрування, призвів до виникнення нових проблем, хоча і вирішив при 
цьому деякі існуючі раніше. 

Податок на прибуток підприємств є одним із основних джерел 
формування дохідної частини державного бюджету, а як наслідок одним із 
найбільших джерел фінансування загальнодержавних потреб. Крім того, 
враховуючи, що податок на прибуток є найбільш ефективним податковим 
інструментом регулювання підприємницької діяльності і саме на 
підприємництво покладені серйозні сподівання щодо розвитку економіки 
країни, проблеми в сфері оподаткування податком на прибуток підприємств 
та його адміністрування є першочерговими.  

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Проблеми в сфері оподаткування податком на 



прибуток знаходься в центрі уваги законодавчих і виконавчих органів влади, 
Асоціації приватних підприємців, Асоціації платників податків, 
представників великого і малого бізнесу, науковців, фінансових аналітиків, 
юристів та ін.. Серед вітчизняних науковців аналізом особливостей 
механізму стягнення податку на прибуток та визначення рівня навантаження 
на підприємців займалися такі видатні вчені як: С. Л. Лондар, Н. Б. 
Ярошевич, Я. А. Жаліло. Багато уваги приділяли питанням адміністрування 
податку на прибуток та пошуку шляхів його вдосконалення А. М.  
Поддєрьогін, В. М. Мельник, С. В. Юшко, Ф. О. Ярошенко,  В. М. Геєць. Не 
зважаючи на наявність ґрунтовних досліджень в цій сфері, існує необхідність 
подальшого дослідження впливу податку на прибуток підприємств на 
формування дохідної частини бюджету та виявлення переваг і недоліків 
чинного механізму стягнення податку, у зв’язку з реформуванням податкової 
системи України та низки нововведень. 

Мета статті. Дослідження проблем стягнення податку на прибуток 
підприємств у нових податкових умовах і розробка та обґрунтування 
пропозицій по вдосконаленню механізму стягнення цього податку. 

Виклад основного матеріалу. Податковий кодекс, який було прийнято 
у грудні 2010 року і який вступив в силу з 1 січня 2011 року вніс суттєві 
корективи стосовно системи оподаткування в Україні, змінивши перелік 
загальнодержавних і місцевих податків, зборів та порядок їх розрахунку. Не 
оминув змін і механізм розрахунку та сплати податку на прибуток 
підприємств. У відповідності до Податкового кодексу під цим податком 
розуміють - прямий податок, який сплачують підприємства з прибутку, що 
визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на 
собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму 
інших витрат звітного податкового періоду [1].  

Податок на прибуток підприємств є одним із бюджетоутворюючих 
податків і посідає друге місце після податку на додану вартість за вагомістю 
у доходах Державного бюджету. Структура доходів загального фонду 
Державного бюджету України в 2003-2011 рр. (рис. 1) свідчить про 
тенденцію до зниження питомої ваги податку на прибуток. 

В деякій мірі зменшення питомої ваги податку на прибуток 
підприємств в доходах загального фонду державного бюджету України 
обумовлене зниженням ставок податку, які змінювались у 2004 та 2011 рр. 
Різке зниження питомої ваги податку на прибуток у 2009 році до рівня 19,4% 
в порівнянні з 2008 р. 24,7% обумовлювалось негативним впливом світової 
фінансово-економічної кризи. В той же час спостерігалось значне погіршення 
фінансового стану підприємств, як наслідок - фактичний обсяг прибутку під-
приємств виявився на 148,6 млрд. грн. меншим за прогнозний. Навіть тиск 
держави на підприємства не допоміг виконати планові показники надхо-
джень податку на прибуток підприємств до Державного бюджету у зв'язку із 
зниженням прибутку підприємств майже на третину. 



 
 
Рис. 1. Питома вага податку на прибуток підприємств в доходах загального фонду 

державного бюджету України за період з 2003 по 2011 роки, % 
 
На зменшення обсягу надходжень податку на прибуток у 2009 р. знач-

ною мірою мали вплив: 
• посилення світової фінансової кризи, яке призвело до істотного 

зменшення зовнішнього попиту та падіння обсягів виробництва у 
експорто-орієнтованих секторах економіки (насамперед у хімічному та 
металургійному); 

• спад обсягів промислового виробництва протягом 2009 р. на 21,9 %; 
• задеклароване від'ємне значення об'єкта оподаткування за підсумками 

2008 р. в сумі 37,2 млрд грн; 
• відсутність у 2009 р. терміну сплати за підсумками роботи за 11 

місяців. [2]  
Зниження питомої ваги податку на прибуток у 2011 році до рівня 

18,5% з 19,3% у 2010 році обумовлено змінами внесеними Податковим 
кодексом. 

За даними табл. 1 й у відповідності до загальноприйнятих підходів до 
розрахунку податкового навантаження, визначимо рівень податкового 
навантаження податку на прибуток на економіку та коефіцієнт податкового 
навантаження за період з 2003 по 2011 роки. [3, с. 233-234] 

Як видно з рис. 2. рівень податкового навантаження податку на 
прибуток був найвищим у 2005 р. та 2008 р. За розрахунками, коефіцієнт 
податкового навантаження досяг найвищої позначки у 2003 році, а у 2007 р. 
його значення було найнижчим, що обумовлено стрімким підвищенням 
фінансового результату підприємств до оподаткування. У 2004 році та 2011 
році спостерігається зниження коефіцієнта податкового навантаження, що 
пояснюється поступовим зменшенням ставок податку на прибуток.  



Табл.1. 
Основні показники, які характеризують формування надходжень 

із податку на прибуток в Україні за 2003 – 2011 рр. 
 

Роки Надходження 
з податку на 
прибуток  до 
звед.бюдж., 

млн грн 

ВВП, млн 
грн 

База 
оподат-

кування за 
податково

ю звітністю, 
млн грн 

Втрати 
бюджету від 

надання 
пільг із 

податку на 
прибуток, 
млн грн 

Фінансові ре-
зультати під-
приємств до 
оподаткуван-
ня, млн грн 

Ставка 
оподат-
кування, 

% 

2003 13 237,2 267 344,0 44 124,1 1 155,2 45 817,0 30 
2004 16 161,7 345 113,0 64 649,9 1 075,5 73 694,7 25 
2005 23 464,0 441 452,0 93 856,0 425,4 89 165,1 25 
2006 25 863,1 544 153,0 103 452,3 740,4 110 648,6 25 
2007 33 964,0 720 731,0 135 855,9 1 056,3 182 994,4 25 
2008 47 456,3 948 056,0 189 825,4 1 674,9 193 700,0 25 
2009 32 569,8 914 720,0 130 279,2 1 995,6 144 100,0 25 
2010 43 500,0 1083100,0 174 000,0 1 954,6 210985,4 25 
2011 47 563,6 1314100,0 - 11707,7 212278,1 25 (23) 

 
Складено автором за даними: [4], [5, с. 18] 

 
З квітня 2011 року відбулося зниження ставки податку на прибуток до рівня 

23%. З 1 січня 2012 року цю ставку було знижено до рівня 21%. Надалі вона також 
буде знижуватись та складе у 2013 році 19% і з 2014 року й надалі буде становити 
17%. Зменшення ставки податку на прибуток має привести до збільшення 
коштів, які залишаються в розпорядженні підприємства після сплати податку 
на прибуток, і як наслідок, до збільшення надходжень до бюджету з цього 
податку [6]. Крім зниження ставок, Податковим кодексом передбачено ряд 
пільг, для окремих видів діяльності та підприємств. Проте, низка змін у 
податковому законодавстві може призвести й до інших наслідків - зниження 
суми і частки податку на прибуток підприємств у доходах Державного 
бюджету. Податковим кодексом врегульовано питання щодо наявних пільг. 
Однак, кількість останніх залишається необґрунтовано великою.  

До прийняття Податкового кодексу лідером в отриманні пільг при 
сплаті податку на прибуток упродовж останніх років була сфера фінансової 
діяльності, в якій питома вага пільг взагалі перевищувала загальну суму 
сплаченого податку. Так, наприклад, у 2008 р. було сплачено 4846,5 млн. 
грн.., а пільги нараховані на суму 8244,6 млн. грн. [7]. 



 

Рис. 2. Динаміка податкового навантаження податку на прибуток в Україні за період з 
2003 по 2011 роки 

 
Готелі і ресторани також отримували серйозні пільгові преференції, а 

виробництво машин і устаткування разом з транспортом і зв'язком опинились 
в категорії аутсайдерів. Тобто, основний акцент у наданні пільг було 
зроблено на сферу споживання. Причому, значну частку з них (67 %) ста-
новили пільги неприбутковим підприємствам і банківським установам [8]. 

З часу прийняття головного податкового документу ситуація виглядає 
наступним чином. Так, за даними Державної податкової служби України у 
2011 році різноманітними видами податкових пільг в нашій країні 
користувалися більше 45,8 тис. підприємств, що на 3,1 тис. менше ніж у 2010 
році, але загальний обсяг пільг що надаються виріс у 1,5 рази: за 9 місяців 
2011 року бюджетні втрати від податкових пільг склали біля 40,4 млрд. грн.. 
На податок на прибуток приходиться 30% від загальної заявленої суми втрат. 
Це складає майже 25% від надходжень з податку на прибуток до загального 
фонду Державного бюджету у 2011 році. У 2010 році втрати бюджету від 
наявності пільг склали 24,8 млрд. грн. А отже, суттєвого перегляду потребує 
питання надання пільг та їх кількості і необхідності, особливо стосовно 
основних бюджетоутворюючих податків. В цьому сенсі податкові пільги з 
податку на прибуток потребують перегляду в тому числі за галузями 
економіки. 

Висновки і пропозиції. На шляху реформування податкової системи 
та вдосконалення окремих податків має дотримуватись позиція узгодженості 
влади і бізнесу, особливо коли мова йде про основні джерела формування 
дохідної частини бюджету. Невиправдано велика кількість податкових пільг 
та їх орієнтація на окремі види діяльності призводять до недонадходження 
податкових платежів до бюджету. На сьогодні позиція влади – зниження 
податкового навантаження, але необхідно розрахувати втрати бюджету і 



вигоди підприємств внаслідок таких змін. Саме лише зниження ставок, без 
комплексу інших стимулюючих заходів не надасть очікуваного ефекту. А 
отже, прийнятий Податковий кодекс лише додав низку нових проблем в 
питання забезпечення виконання загального фонду Державного бюджету за 
рахунок податку на прибуток підприємств, що може спричинити зниження 
частки податку на прибуток в доходах бюджету. 
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Визначені зміни податкового законодавства, які започатковані прийняттям 
Податкового Кодексу та їх відображення в інвестиційній діяльності 
підприємств. На основі проведеного аналізу визначено ряд основних питань, 
що потребують уваги з боку законодавців, з метою створення більш 
привабливого інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної 
активності вітчизняних підприємств. 

 
Annotation. The paper analyzes the rate of domestic tax law in terms of 

impact on investment activity of enterprises. Certain changes in tax legislation, 
which introduced the Tax Code and reflected in the investment activities of 
enterprises. Based on the analysis identified a number of major issues requiring 
attention by the legislators, in order to create a more attractive investment climate 
and increase investment activity of domestic enterprises. 

 
Ключові слова: податкове законодавство, Податковий Кодекс, 

інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний клімат. 
 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні умови 

господарювання та новітня стратегія розвитку України, орієнтована на 
інтеграцію до світової та європейської спільноти, поставили нові вимоги до 
функціонування економічної та політичної систем держави. Для 
забезпечення соціально-економічного розвитку країни та стабілізації 
економічних процесів необхідна обґрунтована державна інвестиційна 
політика, яка створюватиме сприятливий інвестиційний клімат та 
забезпечуватиме певний рівень упровадження інновацій. Власні інвестиційні 
ресурси української економіки є недостатніми для забезпечення необхідної 
трансформації економіки, тому на сучасному етапі Україні потрібне 
залучення іноземного капіталу. 

Практика макроекономічних рішень постійно вимагає створення 
інструментарію, що дасть змогу з достатнім ступенем імовірності оцінювати 
ефективність податкової політики держави в контексті її впливу на рівень 
ділової активності ї економічний розвиток країни. З допомогою вибору 
стратегічних напрямів податкової політики, рівня податкових ставок, видів і 
розміру податкових пільг держава здійснює регулювання економіки. 

Актуальною є проблема створення такої податкової системи, яка 
сприятиме економічному зростанню, а саме стимулюватиме інвестиційні 
процеси у країні. 

  Податкові важелі є одним із вагомих інструментів активізації 
інвестиційних процесів. І одним із найважливіших кроків на цьому шляху 
було прийняття Податкового кодексу України та зміни в механізмі 
прибуткового оподаткування підприємств. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питанням 
дослідження різних аспектів впливу податкових важелів на стимулювання 
інвестиційної діяльності присвячено праці таких українських учених, як В. 



Геєць, Т. Єфименко, В. Зятковський, Ю. Іванов, І. Луніна, В. Опарін, А. 
Соколовська та інші. 

Мета статті. Метою дослідження є аналіз змін в податковому 
законодавстві та визначення їх впливу на інвестиційну діяльність 
вітчизняних підприємств. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В 
останніх своїх наукових дослідженнях і публікаціях вони показують, що 
недостатньо уваги приділяється впливу прибуткового оподаткування на 
інвестиційну діяльність підприємств. Також виділяється ряд невирішених 
раніше частин даної проблеми: 

 складність адміністрування податків; 
 кількість і складність отримання дозволів; 
 технічне регулювання (сертифікація і стандартизація); 
 перевірки органів державного нагляду. 

Слід зазначити, що за показником «захист прав інвесторів» Україна в 
дослідженні МФК «Ведення бізнесу - 2011» посіла 109-е місце (в минулому 
році – 143-є місце), поліпшивши свою позицію на 34 пункти.  

Основними показниками, які характеризують вплив податкової 
політики на формування інвестиційного клімату, є загальний рівень 
оподаткування у країні; індикатор кількості податкових платежів на рік; 
стабільність податкового законодавства; податкове навантаження на 
стандартне підприємство; витрати на виконання податкових зобов’язань. 

Тому актуальним є обґрунтування необхідності прийняття та  
впровадження на практиці норм податкового кодексу з огляду на вплив 
системи оподаткування загалом, та прибуткового оподаткування зокрема, на 
інвестиційну діяльність підприємств. 

Двадцять років незалежності України показали приклад 
функціонування економічної системи за відсутності чітких, сталих та 
прозорих механізмів податкового регулювання реального сектору економіки. 
Нестабільність, яка була притаманна вітчизняній економіці протягом 1990-х 
років, та надмірне коливання ринкової кон’юнктури демонструють ті 
наслідки, які спричинені в результаті використання таких суто економічних 
важелів як податки, виключно у фіскальних цілях. Нестабільне податкове 
законодавство створювало умови для використання податкового тиску на 
підприємницький сектор як одного з найефективніших механізмів 
перерозподілу фінансових ресурсів в країні. Саме через це інвестиційний 
клімат нашої країни поступово погіршувався, оскільки закордонні інвестори 
не були впевнені в тому, що вони отримають прибутки в тих розмірах та 
строки, які вони планували. Така ж сама ситуація простежувалася і у 
вітчизняних підприємств, які більшою частиною спрямовували свої кошти не 
в інвестування вітчизняної економіки а в офшорні зони за кордон. 

Багато вітчизняних фахівців вважає, що прийняття Податкового 
кодексу, як цілісного нормативно-правового акту, який буде регулювати всі 
аспекти правовідносин пов’язаних із збором та розподілом податків, 
стимулює інвестиційну активність як вітчизняних так і закордонних 



інвесторів. Постає питання - чому саме кодекс, і відповідь на нього дуже 
проста – кодифікований акт в практиці вітчизняного державотворення та 
становлення правової системи відіграє дуже важливу роль, оскільки 
процедура змін тих норм, які він містить, зазвичай складніша, ніж процедура 
внесення змін до звичайного закону. Сам по собі кодекс не є гарантом 
стабілізації податкових відносин, оскільки вимагає розробки ефективних 
механізмів реалізації на практиці тих норм, які він містить. 

Основною метою прийняття Податкового кодексу України було 
спрощення чинної системи оподаткування шляхом зменшення загальної 
кількості податків, податкових ставок та спрощення механізму їх справляння. 
Якщо перші два завдання Податковий Кодекс України певним чином 
вирішує, то питання спрощення механізму стягнення основних податків 
залишилось поза увагою його розробників.  

Більш детальний розгляд  сутності та механізму впливу прибуткового 
оподаткування на інноваційну діяльність підприємств дає підстави вважати, 
що  головною позитивною стороною податку на прибуток вважається те, що 
він ставить рівень оподаткування в пряму залежність від джерела його сплати 
- прибутку. Отже, він може відігравати надзвичайно важливу роль в 
регулюванні фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання. 
Тобто, регулюючі можливості податку на прибуток виходять з його об'єкта 
оподаткування - прибутку. Прибуток для підприємства є багатогранною 
категорією, яка впливає на всі сторони підприємницької діяльності. Сама 
суть підприємництва передбачає основною метою ведення господарської 
діяльності отримання   прибутку. 

За рахунок прибутку підприємство має можливості вкладати кошти в 
розширення спектру своєї господарської діяльності, тобто придбавати нові 
засоби праці, основні фонди, в більших об'ємах сировину, матеріали, 
фінансувати діяльність щодо створення інноваційних технологій та ін. 
Прибуток може спрямовуватись на формування резервного фонду, 
здійснення інвестиційної діяльності, створення додаткових соціальних 
гарантій працівникам, для виплати частини прибутку власникам 
підприємства. Але, таким чином перерозподіляється чистий прибуток, тобто 
прибуток після оподаткування. Тому, наслідком оподаткування прибутку вже 
будуть  масштаби та обсяги здійснення описаного розподілу. 

Стимулювати інвестування у вітчизняні підприємства можна за 
допомогою внесення певних обмежень щодо складу валового доходу. На 
сьогоднішній день до нього  не включаються суми коштів або вартість майна, 
що надходять платнику у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у 
корпоративні права(п.136.1.3 ст.136 ПКУ), дивіденди, отримані від 
резидентів(п.136.1.12 ст.136 ПКУ). 

Одним з найважливіших податкових важелів в оподаткуванні прибутку 
можна назвати особливості визначення податкових витрат підприємства. 
Адже залежно від їх переліку змінюється розмір податкового навантаження. 
При дуже широкому списку витрат, які можна відносити до податкових, 



підприємство може взагалі не мати податкового зобов'язання з даного 
податку.  

За допомогою розширення списку валових витрат держава може 
стимулювати підприємства ще й до здійснення певної діяльності. Так, дозвіл 
щодо включення витрат з пенсійного страхування, довгострокового 
страхування життя до валових є сприянням становленню даних видів 
страхування, забезпеченню можливостей підприємству створювати 
конкурентні умови праці за допомогою формування відповідного 
соціального пакету, що є надзвичайно важливим в умовах дефіциту якісної 
робочої сили. 

Особливістю регулювальної здатності податку на прибуток є ще й те, 
що  даний податок корегує, зменшує податкове навантаження на 
підприємство щодо інших податкових платежів. Це може здійснюватись за 
допомогою включення чи виключення різноманітних податків до доходу та 
витрат. В Україні суб'єкт господарювання сплачує досить велику кількість 
податкових платежів, більшість з яких включається до податкових витрат 
підприємства, і таким чином зменшує податкове зобов'язання з податку на 
прибуток. Так, сплативши земельний податок, підприємство включає його до 
валових витрат, а потім вже сплачує податок на прибуток. Якби даного 
механізму не було, у платника збільшилося б податкове навантаження з 
податку на прибуток на розмір ставки даного податку від суми сплаченого 
земельного податку. Тому можна зробити висновок, що податок на прибуток, 
в розмірі його ставки, зменшує  для підприємства  податковий тягар з інших 
податкових платежів, які воно сплачує та які законодавчо дозволено 
відносити до валових витрат. Але є точний перелік платежів, з якими даний 
механізм втрачає свою силу, оскільки вони відносяться до витрат, які не 
включаються до валових: сам податок на прибуток, податок на нерухомість, 
податок на додану вартість, податок з доходу фізичних осіб. 

Однак говорячи про вплив податку на прибуток на інвестиційну 
діяльність суб’єктів господарювання необхідно пам’ятати, що фінансування 
підприємства за рахунок тезаврації прибутку має як переваги, так і недоліки. 
До основних переваг самофінансування слід віднести такі: залучені кошти не 
потрібно повертати та сплачувати винагороду за користування ними; 
відсутність затрат при мобілізації коштів; не потрібно надавати кредитне 
забезпечення; підвищується фінансова незалежність та кредитоспроможність 
підприємства. Разом з тим, зменшуються транзакційні витрати підприємств, 
пов’язані з обслуговуванням зовнішніх кредитів. Однак, існують й певні 
недоліки самофінансування, так, наприклад, оскільки на реінвестування 
спрямовується чистий прибуток, попередньо він підлягає оподаткуванню, в 
результаті чого вартість цього джерела фінансування збільшується. Крім 
того, обмежені можливості контролю за внутрішнім фінансуванням 
знижують вимоги до ефективного використання коштів.  

Аналізуючи досвід зарубіжних країн, щодо оподаткування прибутку 
підприємств та його впливу на інвестиційну діяльність, загалом, можемо 
побачити, що податок на прибуток має нетривалу історію — він з’явився 



лише в ХХ столітті. В країнах з розвинутою ринковою економікою єдиним 
(або основним) податком на прибуток у масштабах держави є 
«корпоративний податок» (інша назва — «податок на доходи корпорацій»), 
який стягується з прибутку, що підлягає оподаткуванню. Важливим 
питанням у цьому плані виступає оподаткування тієї частини прибутку, яка 
належить акціонерам корпорації — у вигляді дивідендів. Раніше 
корпоративний податок стягувався однаково як з розподіленої на дивіденди 
частини прибутку, так і з нерозподіленої, а потім розподілені дивіденди між 
акціонерами повністю оподатковувались окремим податком на доходи від 
приросту капіталу. Така практика була прийнята не в усіх державах, 
внаслідок чого вони відокремилися на дві основні групи. 

Такі країни, як Бельгія, Люксембург, США та деякі інші надали 
перевагу класичній системі, додавши до неї звільнення (повне або часткове) 
від корпоративного податку на доходи, одержані фірмою від участі у 
власності інших компаній. Італія, Франція, Англія, Німеччина та деякі інші 
країни складають іншу групу держав, що запровадили так звану «імпутаційну 
систему», основним призначенням якої є уникнення (повне або часткове) 
подвійного оподаткування прибутків. Згідно з цієї теорією, корпорація 
сплачує податок на весь прибуток окрім тієї його частини, яка відноситься до 
розподіленої у вигляді дивідендів акціонерам. Перевага полягає в тому, що 
ця частина прибутку в майбутньому зараховується при оподаткуванні 
доходів акціонерів — тобто дивідендів. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою існують (постійно чи 
тимчасово) інші податки на прибуток корпорацій — спеціальні. За видами їх 
можна розділити на кілька груп: 

1. Додатковий податок - оподатковуються високі прибутки. Може бути 
введений на певний період часу чи з певною метою (наприклад, у США для 
зменшення дефіциту державного бюджету поряд з корпоративним податком 
окремо оподатковуються надприбутки (ставка цього податку дорівнює 5 %)). 
Така практика застосовується також у Туреччині та Німеччині. 

2. Податок на доходи від приросту капіталу (застосовується в Англії, в 
деяких інших країнах він входить до корпоративного податку і стягується 
одночасно з ним). 

3. Податки, що стягуються з прибутків у певних галузях економіки (це 
стосується видобувної галузі - особливо з видобутку нафти і природного 
газу). Такі податки є в Канаді, Англії, Норвегії. 

Поряд з податком на прибутки корпорацій на рівні державного 
бюджету, в провідних країнах світу він також стягується і на рівні місцевих 
бюджетів. У кожній країні цей податок має іншу назву і кількість видів. 
Наприклад, у Німеччині на місцевому бюджетному рівні використовується 
один такий податок — промисловий. У Японії — три: податок на 
підприємницький дохід, муніципальний податок і префектурний податок. 

Взагалі в різних країнах існують особливості щодо сплати податку на 
прибуток, щодо визначення бази оподаткування, системи знижок податку, 
звільнення від нього, граничних ставок по даному податку. Узагальнюючи 



досвід оподаткування прибутку корпорацій у країнах з розвинутою ринковою 
економікою можна зазначити 2 висновки: 

По-перше, тенденція до зменшення податкових ставок на прибуток 
корпорацій (починаючи з 1970-х рр.) простежується в усіх економічно 
розвинутих державах світу. Відбувається поступове скорочення питомої ваги 
податку на прибуток у податкових надходженнях бюджетів (центральних та 
локальних) та у ВВП. 

По-друге, має місце надання широкого кола різноманітних податкових 
пільг для полегшення діяльності, її стимулювання та розвитку корпорацій, а 
також з метою заохочення до створення і функціонування підприємств 
корпоративної форми. При цьому, що жорсткіші умови оподаткування 
прибутків корпорацій, то більша кількість фінансових пільг їм надається і — 
навпаки. 

Для подальшого дослідження впливу прибуткового оподаткування на 
інвестиційну діяльність підприємств проведемо аналіз інвестицій за 
джерелами фінансування та сферами фінансування (табл. 1, 2), що дасть 
змогу оцінити ступінь тезаврації прибутку на сучасному етапі та зробити 
висновки щодо доцільності збільшення рівня самофінансування в тому числі 
й за рахунок впровадження нових механізмів в сфері оподаткування 
прибутку підприємств. 

Таблиця1.  
Джерела інвестування за 2006-2010 роки, млрд. грн. 

2006 2007 2008 2009 2010 

Джерело 
фінансування 

матер. 
актив
и 

немате
р. 
активи 

матер. 
актив
и 

немате
р. 

активи 

матер. 
актив
и 

немате
р. 

активи 

матер. 
актив
и 

немате
р. 
активи 

матер
. 

актив
и 

немате
р. 
активи 

Всього 
інвестицій з 
них: 

 
115,28 

 
5,32 

 
133,2 

 
6,14 

 
95,94 

 
4,42 

 
125,12 

 
5,76 

 
137,9 

 
6,67 

власні  кошти 66,98 2,36 77,42 2,72 55,74 1,96 72,7 2,56 80,66 2,94 
за рахунок 
державного та 
місцевих 
бюджетів 

3,8 1,44 4,4 1,66 3,16 1,2 4,12 1,56 4,55 1,79 

залучені і 
запозичені 
кошти,у тому 
числі кредити 
банків і кошти 
іноземних 
інвесторів 

20,52 0,84 23,72 0,98 17,08 0,7 22,28 0,92 24,54 1,05 

інше 23,98 0,68 27,7 0,78 19,96 0,56 26,02 0,72 28,15 0,89 
 

Проаналізувавши джерела фінансування, можна зробити висновки, що 
підприємства майже на 60% залежать від реінвестування власного прибутку. 
Серед залучених коштів, лише 11% в середньому це кошти банків та 
іноземних інвесторів. Така ситуація пояснюється надвисокими ставками по 



кредитуванню банками підприємств, і тому питання самофінансування для 
вітчизняного підприємницького сектору стоїть надзвичайно гостро, а це 
означає, що існує нагальна необхідність впровадження ефективного 
механізму стягнення податку на прибуток підприємств та його перерозподілу 
як одного з інструментів стимулювання інвестиційної діяльності 
підприємств. Якщо говорити про динаміку інвестицій (рис. 1), то необхідно 
відмітити той факт, що питома вага інвестицій за рахунок власних коштів 
хоча й превалює в цілому, однак простежується суттєве коливання протягом 
останніх років. 

 

 
Рис 1. Динаміка інвестицій у матеріальні активи по джерелам фінансування за 

2006-2010 роки, млрд. грн. 
 

Зокрема можна побачити, що в період 2008-2009 років, коли 
простежується вплив світової фінансової кризи на вітчизняну економіку, 
обсяги інвестування скоротилися порівняно з 2007 роком і значною мірою 
саме за рахунок самофінансування. Через це вбачаємо за необхідність 
вдосконалити податок на прибуток підприємств шляхом створення 
стабільних умов його стягнення та прозорої системи його подальшого 
перерозподілу й відповідного закріплення у Податковому кодексі.  

Якщо ж аналізувати 2010 рік, то зазначимо, що у розвиток економіки 
держави підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел 
фінансування вкладено 137,9 млрд. грн. капітальних інвестицій (без податку 
на додану вартість, урахованого в ціні придбання активів). Найвагомішу 
частку капітальних інвестицій (95,6% загального обсягу) спрямовано у 
матеріальні активи. Інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво 
та придбання машин і обладнання) становили 81,0% загального обсягу 
капітальних інвестицій. У поліпшення об’єктів (капітальний ремонт) 
вкладено 8,2% усіх інвестицій, у довгострокові біологічні активи 



тваринництва –  0,6%, у придбання та створення інших необоротних 
матеріальних активів – 2,2%. 

Головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал, як і 
раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок 
яких за 2010 р. освоєно 58,49% капіталовкладень. Частка залучених і 
запозичених коштів, у тому числі кредитів банків і коштів іноземних 
інвесторів у загальних обсягах капіталовкладень становила 17,79%. За 
рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 3,3% інвестицій в 
основний капітал. Частка коштів населення на будівництво власного житла 
становила 16,0% усіх капіталовкладень. 

 
Таблиця 2.  

Розподіл інвестицій по сферам діяльності за 2008-2010 роки, млрд. грн. 
2008 2009 2010 Сфера 

діяльності 

всього пит. 
вага 

вла
сні 

 Запози-
чені 

всьог
о 

пит. 
вага 

власн
і 

Запоз
и-чені 

всьог
о 

пит. 
вага 

власн
і 

Запози-
чені 

Всього, з 
них: 

100,36 100% 57,
70 

42,66 130,8
8 

100% 75,26 55,62 144,5
7 

100% 83,6 60,97 

 
Промисло-  
вість 

38,34 38,20
% 

22,
04 

16,30 48,07 36,73
% 

27,64 20,43 53,56 37,05
% 

30,97 22,59 

Сільське 
господар-
ство 

27,59 27,49
% 

15,
86 

11,73 31,69 24,21
% 

18,22 13,47 38,57 26,68
% 

22,30 16,26 

Будівниц-
тво 

24,38 24,29
% 

14,
02 

10,36 29,99 22,92
% 

17,25 12,75 34,08 23,58
% 

19,71 14,37 

Інші 10,05 10,02
% 

5,7
8 

4,27 21,13 16,14
% 

12,15 8,98 18,36 12,70
% 

10,61 7,74 

 
Проаналізувавши розподіл інвестицій за сферами економіки можна 

побачити, що на протязі 2008-2010 років промисловість була лідером серед 
галузей промисловості по притягненню інвестицій. Однак, на протязі цих 
трьох років для сільського господарства та будівництва також було 
характерне підвищення рівня інвестицій. Так за три роки обсяги інвестування 
у ці галузі зросли на 10 млрд. грн. У структурі інвестицій в цілому по 
економіці суттєвих змін не відбулося – промисловість стабільно займає 
перше місце із рівнем інвестування біля 40 %, сільське господарство та 
будівництво беруть на себе в середньому біля 25% інвестицій. Інші галузі 
господарювання є менш привабливими для інвесторів і акумулюють біля 
10% загального обсягу інвестицій.     

З метою стимулювання суб'єктів господарської діяльності щодо 
утримання установ соціального захисту громадян, які не використовуються з 
метою отримання доходу, доцільно було б витрати платника податку  на 
утримання та експлуатацію таких установ, віднести до витрат подвійного 
призначення, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, 
передбачивши відповідні зміни до проекту Податкового кодексу. 



Крім того, Податковим кодексом значно розширено класифікаційні 
групи основних фондів з 4 до 16. При цьому кожній класифікаційній групі 
присвоєно мінімально допустимий строк корисного використання (в 
залежності від групи становить від 2 до 20 років). Проте докладних 
обґрунтувань щодо доцільності запровадження й застосування такого строку 
та його відповідності кожній із запропонованих груп не наведено. Аналогічне 
зауваження стосується і строку дії права користування, що встановлюється 
пропозиціями для нарахування амортизації нематеріальних активів із 
застосуванням прямолінійного методу. 

Розглянувши сучасний стан використання податкових важелів 
формування сприятливого інвестиційного клімату у країні й заохочення 
внутрішніх приватних та іноземних інвестицій, доходимо висновку про 
необхідність подальшого реформування податкової системи в напрямі її 
спрощення й адаптації до стандартів ЄС, що значно поліпшить інвестиційний 
клімат України. 

Такі зміни були запропоновані в Податковому кодексі № 7101-1 від 
15.11.2010, ініційованому Урядом та прийнятому у другому читанні 
18.11.2010. 

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що 
прийняття Податкового кодексу приведе до створення сприятливих 
фіскальних умов для залучення прямих іноземних інвестицій та 
самоінвестування вітчизняними підприємствами, активізації інвестиційно-
інноваційної діяльності, що, у свою чергу, забезпечить стійкий розвиток 
економіки. Податковий кодекс України як єдиний консолідований 
нормативно-правовий акт надасть можливість запобігти штучній податковій 
збитковості суб’єктів господарювання, створення єдиних справедливих 
підходів та прозорих правил нарахування та сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів), забезпечить сталість податкового законодавства в 
державі.  

Подальший погляд на цю проблему має бути направлений на вирішення 
наступних питань:  

 розмежування політичних та адміністративних 
аспектів податкової політики 

 забезпечення автономності і незалежності податкової 
системи;   

 забезпечення максимальної “нейтральності” 
податкової системи щодо економіки;  

 забезпечення максимально можливого ступеню 
адаптації податкової системи до європейський та світових вимог;  

 сприяння залученню інвестицій до пріоритетних сфер 
економіки.  
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Анотація. У статті здійснюється дослідження теоретико-методологічних 
засад податкової політики та основних напрямів її удосконалення, 
спрямованих на підвищення фінансової стійкості держави як необхідної 
умови її економічного зростання. Розглянуто сучасні проблеми податкової 
політики України та шляхи їх вирішення. 

 
Annotation. The paper is a study of theoretical and 
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Актуальність теми дослідження. Сьогодні в Україні питання 

податкової політики належать до найгостріших як в економічному й 
соціальному, так і в політичному контексті.  Вона, завдяки багатосторонності 
своєї внутрішньої природи, впливає на всі соціально-економічні сфери 
функціонування держави і разом з кредитно-грошовою політикою, 
ціноутворенням, соціально-тарифними і бюджетним програмами складає 
саму сутність участі держави в регулюванні ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідно зазначити, що 
теоретичні засади податкової політики та практичні рекомендації щодо її 
удосконалення на макрорівні розроблялись в працях багатьох українських 
учених: В. Андрущенка, О. Буковинського, О. Василика, В. Вишневського, 
А. Даниленка, І. Луніної, С. Льовочкіна, П. Мельника, В. Опаріна, 
О. Сидорука, С. Слухая, А. Соколовської, В. Федосова, М. Чумаченка, 
Л. Шаблистої, С. Юрія тощо. Разом з тим, наукові розробки стосовно 
визначення змісту основних категорій і понять процесів оподаткування не 
знайшли широкого відображення у вітчизняній науковій літературі. Лише 
окремі аспекти цієї проблеми відображені в працях С. Каламбета, 
В. Кравченка, О. Сидорця, С. Павлова. Серед зарубіжних вчених, які 



займались питаннями податкової політики, необхідно відзначити 
Ш. Бланкарта, Р. Масгрейва, Ю. Немеца, І. Оутса, С. Тібу, А. Шаха.  

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних засад податкової 
політики та основних напрямів її удосконалення, спрямованих на підвищення 
фінансової стійкості держави як необхідної умови її економічного зростання. 

Виклад основного матеріалу. Податкова політика являє собою 
сукупність економічних, фінансових та правових дій держави по 
формуванню податкової системи країни з метою забезпечення фінансових 
потреб держави, окремих соціальних груп суспільства, а також економіки 
країни за рахунок перерозподілу фінансових ресурсів.  

Створюючи стабільне суспільство з ринковою економікою, країна 
повина мати адекватну й ефективну податкову політику, що відповідала б 
суспільним інтересам, формувала належні умови для господарської 
діяльності, забезепечувала розвиток і безпеку держави, враховувала інтереси 
окремих груп населення.  

Сьогодні в Україні питання податкової політики належать до 
найгостріших як в економічному й соціальному, так і в політичному 
контексті. У ході здійснюваних в Україні за роки незалежності реформ 
відбулися глибокі соціально-економічні перетворення. Разом з тим 
непослідовність процесів реформування, відсутність цілісної концепції 
державної економічної політики, значні структурні диспропорції в економіці 
призвели до глибокої і затяжної соціально-економічної кризи суспільства. 
Одним з важливих факторів кризових явищ в Україні стала невиважена 
податкова політика держави, у результаті якої відбулося гальмування 
інноваційно-інвестиційних процесів, що у свою чергу призвело до зниження 
рівня реальних податкових надходжень [4]. 

В сучасних умова податкова політика України має ряд недоліків (табл. 
1) [2]. Потреба в докорінному реформуванні податкової системи України є 
очевидною. Проведення податкової реформи проголошено одним із 
пріоритетних завдань як Президентом, так і Кабінетом Міністрів України.  

Таблиця 1. 
Недоліки податкової політики в Україні 

Недоліки Форма прояву 
Відсутність 

цілеспрямованості 
Суперечливі цілі та вимоги, нечіткість соціально-економічної 
доктрини держави, неузгодженість складових економічної 
політики 

Переважно фіскальний 
характер 

Ускладнює реалізацію інших функцій податків, особливо 
регулюючої та стимулюючої, що не забезпечує реалізацію 
економічної політики держави 

Неефективна 
структура податкової 

системи 

Переважна частина податків сплачується юридичними особами 

Переважання 
непрямих податків 

Непрямі податки надійніші, легко контрольовані та мають вищу 
еластичність; є ціноутворюючим фактором, тому 
перекладаються на кінцевих споживачів. Виступають чинником 
зростання внутрішніх цін, звуження внутрішнього ринку, його 
обмеження 



Широке 
розповсюдження 
податкових пільг 

Втрати податкових надходжень у зв’язку з безсистемним 
наданням пільг, відсутністю чітких критеріїв їх надання і 
методів контролю за цільовим використанням коштів, що 
зекономлені в результаті надання пільг; втрати надходжень у 
зв’язку із незаконним одержанням пільг 

Високий рівень 
податковго тягаря і 

нерівномірність його 
розподілу 

Не стимулює до розвитку підприємницької діяльності, сприяє 
зростанню недоїмки по податкових платежах у бюджет; сприяє 
тінізації доходів, їх приховуванню від оподаткування тощо. 

 
Водночас уже на першому етапі виникає низка проблем, без 

розв’язання яких ефективність реалізації податкової реформи буде 
поставлена під сумнів. 

Серед них: 
• відсутність системного комплексного бачення податкової політики, 

її завдань, цілей та пріоритетів. Нинішня система оподаткування України 
формувалася еклектично, без розуміння глибинних взаємозв’язків між її 
окремими елементами та за відсутності єдиної концепції, яка мала б містити 
чіткі пріоритети та принципи податкової політики. В Україні немає чіткого 
розуміння, які фактори виробництва мають нести максимальний фіскальний 
тиск, які податки – виконувати фіскальну функцію, а які – регулюючу, на які 
об’єкти оподаткування має бути зміщено податкове навантаження, а на які, 
навпаки, послаблене тощо. В умовах обмеженості ресурсів було б 
раціонально визначити пріоритети розвитку України і відповідно до них 
проводити адекватну податкову політику. Якщо орієнтиром є побудова 
соціальної економіки, мають бути збережена ставка на прибуток на 
нинішньому рівні і знижені ставки непрямих податків, передусім ПДВ. Коли 
ж уряд на перший план ставить пожвавлення інвестиційної активності, 
логічним кроком є зниження податкового навантаження на прибуток і 
збереження ставок податків на споживання; 

• відсутність сталих орієнтирів реформування податкової системи. 
Кожен новий уряд передусім вирішує поточні завдання, досить часто без 

урахування наслідків своєї кон’юнктурної політики в майбутньому. Понад те, 
ротація складу Кабінету Міністрів досить часто приводить до кардинального 
перегляду принципів, об’єктів, порядку нарахування та ставок оподаткування 
(характерним прикладом є акцизні збори, плата за спеціальне користування 
надрами, рентні платежі). Останніми роками поляризація політичних сил 
призвела до того, що кожен новий уряд скасовує базові документи стосовно 
податкової реформи своїх попередників і схвалює власний варіант.  

Не менш важливою причиною неочікуваних результатів податкових 
реформ є неадекватна поведінка суб’єктів господарювання і населення. Це 
виражається, зазвичай, у необґрунтованому підвищенні цін виробників на 
власну продукцію, підвищенні попиту населення на товари й валюту, 
збільшенні випадків ухилення від сплати податків при зниженні податкового 
навантаження. Враховуючи економічну сутність даних прикладів поведінки, 
можна зробити висновок, що основними причинами неадекватної поведінки 



суб’єктів господарювання і населення є непослідовна політика уряду в часі та 
менталітет нації і її фіскальні традиції [5]. 

Стратегія реформування податкової політики повинна чітко базуватися 
на певній науково-обгрунтованій соціально-економічній доктрині держави. 
Наукова парадигма державотворення визначає наступні моделі соціально-
економічної доктрини держави (рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1. Моделі соціально-економічної доктрини держави. 
 

Так, неоліберальна англосакська модель орієнтована на ринковий 
розподіл доходів при мінімальному втручанні держави в їх регулювання. 
Обґрунтуванням такого підходу, який набув найбільшого поширення з 
настанням консервативної революції на початку 80-х років, є необхідність 
посилення економічної конкурентоспроможності. Це, у свою чергу, 
припускає, з одного боку, згортання державної діяльності щодо 
вирівнювання доходів через податкову політику, розширення шкали доходів, 
зростання ієрархії заробітної платні, скорочення програм з соціального 
захисту, а, з іншого боку, — зниження податкового тягаря на підприємців, 
ослаблення антистимулювання виробничих та інвестиційних зусиль, 
підвищення індивідуальної відповідальності за результати праці, зростання її 
інтенсивності та продуктивності і, як наслідок, збільшення суспільного 
добробуту. 

У рейнській моделі признаються необхідність і доцільність державного 
перерозподілу доходів для здійснення соціального урівноваження всіх 
соціальних груп, але тільки такою мірою, щоб не порушити основу основ 
соціального ринкового господарства — конкурентоспроможність ринкового 
механізму. 

Так, порівняння рейнської моделі з англосакською показує, що: 
 ієрархія заробітної платні в країнах рейнської моделі менша (це, 

зокрема, визначається існуванням досить жорсткої залежності оплати праці 

Моделі соціально-
економічної доктрини 

держави 

Рейнська модель 

Скандинавська 
модель 

Неоліберальна 
англосакська модель 



від кваліфікації, стажу роботи і відданості підприємству, на відміну від 
гнучкої заробітної платні в англосакській моделі); 

 ступінь нерівності менший (згідно з класифікацією, запропонованою 
для країн ОЗСР, в країнах рейнської групи спостерігається низький ступінь 
нерівності та високий рівень добробуту);  

 число бідних, як мінімум, в три рази менше; 
 система охорони здоров’я й освіти ефективніша і доступніша (це 

положення буде розкрито нижче). 
У скандинавській моделі соціально-економічної доктрини держави 

посилені всі соціальні риси рейнської моделі: 1) ринок є механізмом, який ще 
більшою мірою самоорганізовується. Будь-яке незначне втручання держави в 
економіку відсутнє, діяльність підприємців в значній мірі незалежна від 
держави; 2) перерозподільча політика держави є більш егалітарною 
(вирівнювальною). 

Скандинавська модель відрізняється від рейнської наступними рисами: 
 ще меншою ієрархією заробітної платні, що пояснюється політикою 

вирівнювання держави в області заробітної платні (особливо це характерно 
для Швеції); 

 високими розмірами оподаткування і прогресивнішою шкалою 
прибуткового податку порівняно з рештою промислово розвинених країн, що 
призводить до вирівнювання величини доходів, які одержуються через 
систему заробітної платні ще до отримання соціальних трансфертів; 

 пріоритетним напрямом соціальних витрат – акцент ставиться не на 
боротьбу з бідністю за допомогою трансфертів доходів, а на програми 
створення нових робочих місць, професійної підготовки і перепідготовки, 
допомоги безробітним;  

 розвиненішою і повнішою системою обов'язкового соціального 
страхування, яка забезпечує всіх (у тому числі й забезпечених громадян) 
виплатами у разі хвороби, при догляді за малолітніми дітьми, виході на 
пенсію, а також компенсує навчання [3].  

Висновки і пропозиції. Дослідивши основні переваги та недоліки 
рейнської та скандинавської соціально-економічних доктрин 
державотворення, нами пропонується для України, як найбільш відповідна 
для умов сьогодення, саме рейнська модель соціально-економічної доктрини. 
І тому стратегія реформування податкової політики повинна базуватися саме 
на соціально-економічних орієнтирах, які виставляються рейнською формою 
державотворення. 

Можна дійти висновку, що податкова реформа має відбуватися 
еволюційним шляхом. Кардинальна реформа податкової системи у 
найближчий час недоцільна через відсутність: 

 реальних умов здійснити відчутне і швидке зниження податкового 
навантаження; 

 впевненості, що вивільнені внаслідок зменшення податкового 
навантаження кошти будуть спрямовані на виробничі потреби; 



 адекватності між отриманими вигодами та втратами (матеріальними і 
моральними), що виникнуть внаслідок реалізації податкових змін;  

 умов для запобігання ухиленням від сплати податків; 
 виваженої державної політики видатків.  
З огляду на недоліки української податкової політики, Уряд і Верховна 

Рада повинні сконцентрувати свої зусилля на швидкому реформуванні та 
раціоналізації податкової системи. Варто створити нейтральну, стабільну і 
постійну податкову систему, із широкою базою оподаткування, що буде 
сприяти стабільному економічному зростанню і розвитку економічної та 
інвестиційної діяльності як внутрішньої, так і зовнішньої. 
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Анотація. Визначено сутність деяких соціальних стандартів, зокрема 
викладено міркування щодо сутності та значення категорій „соціальні 
стандарти” і „соціальні гарантії”;  проаналізовано визначення прожиткового 
мінімуму, який є базовим соціальним стандартом; вказано на необхідність  
упровадження соціального управління не соціальних мінімумів, а якісної 
системи соціальних стандартів з позиції нормальної життєдіяльності людини. 
Здійснюється порівняльний аналіз забезпечення та реалізації соціальних 
гарантій працівників органів внутрішніх справ у Федеративній Республіки 
Німеччини та в Україні. 



Annotation.  The essence of certain social standards, in particular set out 
ideas on the nature and meaning of the categories "social standards" and "social 
security" analysis determining cost of living, which is a basic social standard, 
indicated the need for the introduction of social control is social minimum, and 
quality of social standards from the standpoint of normal human life. The 
comparative analysis of welfare and social security of police officers in the Federal 
Republic of Germany and Ukraine. 
          
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Незважаючи на те, що 
проблема соціального захисту та встановлення соціальних гарантій 
досліджується вже багато років, залишається потреба дослідження 
особливостей зарубіжного та вітчизняного регулювання соціального захисту 
населення та введення нововведень до нашого вітчизняного законодавства. 

Існування соціальних гарантій чи стандартів в країні свідчить про 
наявність ефективної соціальної політики, яка передбачає не тільки 
закріплення їх у законодавстві, але і виконання та реалізацію їх на практиці. 
Вони дають змогу реалізувати стратегічну мету сучасної цивілізованої 
держави – забезпечити високі стандарти життя та рівний доступ її громадян 
до суспільних благ та послуг. Особливо актуальним це питання є в Україні,  
оскільки держава ще не має глибоко розробленої обґрунтованої та 
несуперечливої соціальної політики. Перехід до ефективної моделі 
соціальної політики характеризується складністю необхідних глибинних 
перетворень і вимагає комплексного, системного підходу. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх  років.  У різний час 
дослідженнями соціального захисту населення займались такі вітчизняні та 
зарубіжні науковці, як В.І.Андрейцев, М.І.Ануфьєв, С.Батажок, Н.Б.Болотіна, 
В.С.Венедіктов, В.І.Геєць, І.Гнибіденко, О.Головніна,  Г.С.Гончарова, 
В.Я.Гоц, В.В.Жернаков, Н.Карпишин,  Є.Крихтіна,  М.І.Лазор, О.Я.Лапка, 
Е.Лібанова,  О.Макарова,  В.Мандибури,  К.Ю.Мельник, П.Д.Пилипенко, 
О.Пищуліна, І.МСирота, В.Тропіна, С. Юрій та інші. 

Соціальні гарантії (фр. garantie, лат. garantir – забезпечити, охороняти) – 
матеріальні та юридичні засоби, що забезпечують реалізацію конституційних 
соціально-економічних і соціально-політичних прав членів суспільства [1.с]. 
Вони покликані компенсувати в тій чи іншій мірі несприятливі особливості 
життєвого становища окремих категорій працівників та членів їх сімей. 
Однією з основних форм реалізації соціальних гарантій в період економічних 
трансформацій є соціальний захист найбільш вразливих прошарків і груп 
населення. 

У наукових колах сформувалося відносно чітке уявлення щодо сутності 
та призначення соціальних гарантій. Зокрема, більшість вітчизняних вчених 
трактує їх як метод забезпечення з боку держави задоволення різноманітних 
потреб громадян на рівні соціально визнаних норм. Як стверджує Василик 
О.Д., на відміну від категорії «соціальний захист», яка є більше політичним, 
ніж економічним поняттям, соціальні гарантії – це законодавчо закріплені 



права на такий рівень життя, який враховує забезпечення людей їжею, 
житлом, медичним обслуговуванням, необхідними для підтримання здоров’я, 
власного добробуту та добробуту сім’ї; право на соціальне забезпечення в 
разі втрати засобів до існування з незалежних від людини обставин. 
Соціально-економічні гарантії громадянам – це об’єктивна необхідність для 
будь-якої держави, зміст і доцільність її існування, що виступає мірилом 
рівня цивілізованості[15]. 

О.Є. Мачульська тлумачить поняття «соціальні гарантії» з правової 
точки зору, розглядаючи їх в контексті реалізації соціального захисту 
населення. Вона стверджує, що соціальний захист можна розглядати як 
сукупність економічних і правових гарантій, котрі забезпечують додержання 
найважливіших соціальних прав громадян й досягнення соціально громадян 
й досягнення соціально прийнятного рівня життя. Науковець зазначає, що 
соціальний захист включає, зокрема, гарантії щодо охорони праці, здоров’я, 
оточуючого природного середовища, мінімальної оплати праці ті інші 
заходи, які є необхідними для нормальної життєдіяльності людини і 
функціонування держави[18]. 

Розглядаючи соціальні гарантії як економічну категорію, їх можна 
трактувати як систему взаємовідносин населення і держави з приводу 
гарантування державою певного рівня задоволення соціальних потреб та 
згоди населення на участь у фінансуванні необхідного для цього обсягу 
соціальних благ, а також самостійне забезпечення решти своїх соціальних 
потреб. 

Ці дослідження дозволили сформувати та визначення цього поняття, яке 
приведене у ч. 3 ст. 1 Закону України «Про державні соціальні стандарти і 
державні соціальні гарантії»: державні соціальні гарантії – встановлені 
законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного 
забезпечення, соціальної допомоги,  розміри інших видів соціальних виплат, 
встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які 
забезпечують рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму. Склалась 
певна позиція щодо поняття  «соціального захисту». Так, у широкому 
розумінні соціальний захист становить зміст соціальної функції держави і є 
системою економічних, юридичних, організаційних заходів щодо 
забезпечення основних соціальних прав людини та громадянина в державі. У 
вузькому значенні розуміння соціального захисту становить власне 
соціально-захисну діяльність держави щодо убезпечення від негативних 
наслідків соціальних ризиків[16]. 

Однак, не зважаючи на наявність значного обсягу наукових досліджень, 
проблема використання науково обґрунтованої методики розробки 
соціальних стандартів та планування на їх основі видатків держави на 
забезпечення соціальних гарантій залишається досі не вирішеною. Зокрема, 
вдосконалення потребує вітчизняна практика розрахунку показників 
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, залишається не 
досконалим порядок планування видатків бюджетів на фінансування 



соціальних гарантій тощо. Все вищезазначене зумовлює потребу активізації 
наукових досліджень з цієї проблематики. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Якщо 
порівняти рівні життя України та Німеччини, то можна побачити велику 
різницю між ними. Наприклад, середня заробітна плата в Німеччині 3000Є, а 
в Україні 210Є. А в той самий час витрати на комунальні відрахування та 
продукти харчування складають 30:(14-20) та 12:46 відсотків відповідно. На 
інші потреби людині в Німеччині залишається приблизно 1700Є, що дозволяє 
їй витрачати їх на інші предмети споживання чи зберігання. А в Україні 
людині залишається менше 100Є. Звідси виникає запитання: «Чому ми не 
можемо розробити таку соціальну політику, щоб рівень життя в Україні став 
набагато вищім ніж, наприклад, в Німеччині?». В цій статті я спробую 
відповісти на це запитання. 

Meта статті. Україна прагне до вступу в Євросоюз, але система 
соціальних гарантій країни не відповідає їх нормам. Соціальна політика 
Німеччини схожа на політику України, але набагато розвиненіша. Тому я 
вирішила порівняти їх соціальні політики та встановити,  які соціальні 
гарантії слід встановити, змінити або прибрати Україні. 

Виклад основного матеріалу. Щоб провести аналіз основних 
соціальних гарантій цих двох країн, краще скласти порівняльну таблицю. 

Таблиця 1. 

Перелік соціальних гарантій Німеччина Україна 
Мінімальний прожитковий мінімум  + + 
Мінімальна заробітна плата - + 
Діти   

 Допомога на дітей + + 
 Надбавка до основних доходів на 
дитину + - 

 Попередні виплати за рахунок аліментів + - 
 Допомога вагітним + - 

Освіта    
 Льготні кредити на освіту + - 
 Кредити на освіту + - 
 «школа допомоги» + - 
 Допомога на професійну освіту + - 
 Безкоштовна середня освіта + + 
 Стипендії + + 

Житло   
 Будівництво житла + + 
 Допомога на житло + + 
 Позика на житло + - 
 Оптимізація опалення + - 

Пенсія:   
 Добавка до пенсії + + 
 Грант на страхову діяльність + - 

Медичне страхування + + 
Допомога по догляду + + 



Допомога малим та середнім підприємствам + - 
 

Із таблиці бачимо, що політика Німеччини має соціальний напрямок, це 
здійснюється за рахунок великих податкових відрахувань. Але незважаючи 
на це,  у 2010 році країна зайняла 4 місце у рейтингу країн світу з найвищим 
рівнем життя (данні щорічного журналу «Quality of Life Index»). Цей рейтинг 
складається з 194 країн, виділяючи найбільш сприятливі для життя. За основу 
приймаються 9 критеріїв. Німеччина отримала такі оцінки: прожитковий 
мінімум – 41, культура та дозвілля – 86, економіка – 79, навколишнє 
середовище – 78, свобода – 100, здоров’я – 95, інфраструктура – 96, безпека і 
ризик – 100, клімат – 77. Загальний показник якості життя склав 81. 

Порівняємо деякі соціальні гарантії Німеччини та України. 
Медичне страхування. Існуюча в Німеччині модель соціального захисту 

вважається однією з найбільш ефективних серед європейських країн. 
Німеччина була першою країною, яка ввела систему соціального 
страхування. Ще у 1881 році канцлер Отто фон Бісмарк запропонував 
провести соціальну реформу, в якій обов’язковим є наявність медичної 
страховки у працівників, заробітна плата яких не перевищує певний рівень.  
В 2011 році всі, хто отримав в рік понад 49.500 євро, можуть самостійно 
вирішувати, чи потрібна їм медична страховка чи ні, а якщо потрібна, то яка: 
державна чи приватна. 

Всі інші жителі зобов’язані віддати 7,9% річного доходу в лікарняні 
каси. Ще 7% від заробітної плати працівника виплачує роботодавець. У 
Німеччині на даний момент існує близько 150 страхових державних 
компаній, які надають медичне страхування. А за законом якість медичних 
послуг не повинна залежати від того, в якій касі людина оплачує страхові 
внески. Близько 95% пропонованих касами послуг повинні бути абсолютно 
ідентичними. Решта 5% - включають в себе оплату різноманітних 
нетрадиційних методик лікування або які-небудь додаткові сервіси. Слід 
зазначити, що безкоштовно надаються всі основні медичні послуги. Однак є 
також виключення у вигляді послуг «неосновного» характеру. Наприклад, 
похід до зубного може вилитися в досить кругленьку суму грошенят, 
залежно від того, що саме покриває страховка. 

Також 95% населення країни застраховано на випадок надання їм 
дорогих медичних послуг та ліків. Якщо німець раптом захворіє, він може 
вибрати будь-якого практикуючого лікаря і, записавшись на прийом, прийти 
в назначений час без черги. Причому, якщо цей лікар його не влаштував, він 
може звернутися до іншого. Ця послуга (крім страховки)  коштує додатково 
10 євро на квартал і сплачується один раз на всіх лікарів. 

У кожному місті України є лікарняні каси, а також на деяких 
підприємствах до заробітної платні включена медична страховка певної 
приватної медичної установи. Людина,  яка хоче перебувати в лікарняній 
касі,  повинна сплачувати 25 грн. (станом на 2011рік, в м.Іллічівськ). Вартість 
страховки на підприємстві надається працівникам безкоштовно за рахунок 



працедавців. Але ці послуги включають в себе лише виклик швидкої 
допомоги, обумовлену в контракті кількість разів. 

Пенсійна система. Пенсійна система Німеччини вважається 
найефективнішою в Європі. Пенсійна система в ФРН складається з трьох 
рівнів:  

 обов’язкового державного забезпечення; 
 пенсійного страхування на підприємстві; 
 недержавного пенсійного забезпечення. 

Щомісяця кожен працівник і його працедавець відраховують до 
державної системи страхування пенсії по 10 % від заробітку, а ще 20% туди 
відраховує держава. Чоловіки можуть вийти на пенсію після досягнення 
65років (з 2012 року – з 67 років), жінки – з 60. При бажанні на пенсію можна 
вийти і раніше, але за умови, що страхові внески виплачуються не менше 35 
років. У Німеччині існує три види пенсії: за віком; у зв’язку з втратою 
годувальника; по інвалідності. Для того щоб одержувати пенсію за віком, 
необхідно подати заявку в одну з пенсійних кас на певну категорію пенсії. 
Можна отримувати пенсію після досягнення 65 років і наявності загального 
стажу не менше 5 років; після досягнення 60 років при повній або частковій 
втраті працездатності та при умові, що стаж працівника становить не менше 
35років; пенсія за віком у зв’язку з безробіттям або переходом на неповний 
робочий день в силу віку; пенсія для володарів більш ніж 35-річного стажу 
(ця пенсія може бути нарахована вже у 63 роки); жіноча пенсія, яка виходить 
за умови дати народження до 01.01.1952року, досягнення 60 років і стажу не 
менше 15років, причому 10 років стажу має припадати на вік після 40 років. 
Варіантів багато, але отримувати пенсію можна тільки по одному з видів 
пенсій. Також сума пенсії зменшується, або скасовується зовсім, якщо 
пенсіонер виходить на роботу. Сума пенсії залежить від стажу роботи. 
Наприклад, люди, які працювали три роки, отримують базову пенсію близько 
300 євро, а ті, що не працювали зовсім,  її не отримують. Людям 
передпенсійного віку не вигідно йти раніше на пенсію, а набагато доцільніше 
продовжувати роботу або стати на облік по безробіттю, але на пенсію піти в 
65 років, збільшуючи цим трудовий стаж і розмір майбутньої пенсії. Розмір 
пенсії в країні може становити до 70% від заробітної плати. 

У послуги страхування пенсіонерів також входять різні реабілітаційні 
заходи, мета яких полягає в поліпшенні та відновлені працездатності та 
здоров’я застрахованих, які не можуть виконувати професійні обов’язки за 
станом здоров’я. Таким чином, через систему державного пенсійного 
забезпечення фінансується не менше 80% одержуваних пенсій та допомог. 
Однією з привабливих сторін системи є те, що німецька система не 
передбачає розподіл на багатих та бідних, тому досить велику частину 
пенсійних виплат формують за рахунок так званої «федеральної надбавки», - 
податкових надходжень, які в даний момент формуються за рахунок 
екологічного податку і частини податку на додану вартість. 

Пенсійна система України також складається з трьох рівнів, але вони 
відрізняються від трирівневої системи ФРН: 



 солідарна система загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування; 

 накопичувальна система загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування; 

 система недержавного пенсійного забезпечення. 
Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування базується на засадах солідарності і субсидування та здійсненні 
виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного 
фонду України. Відрахування до пенсійного фонду з 1 січня 2011 року 
включаються до Єдиного соціального внеску у розмірі від 36,76% до 49,70% 
в залежності від класу професійного ризику виробництва, а утримання у 
розмірі від 2% до 3,6%. В умовах старіння населення, змінюється 
співвідношення працездатних і пенсіонерів.  Сумарних відрахувань стає 
недостатньо для збереження рівня пенсій, їх розмір знижується. 

Передбачається, що загальнообов’язкова накопичувальна система буде 
введена в дію у 2012 році. Частина обов’язкових пенсійних відрахувань (до 
7% від заробітної плати працівника)  буде спрямована на персональні 
рахунки громадян. Ці кошти будуть інвестуватися в українську економіку, а 
інвестиційний доход збільшуватиме розмір  майбутніх пенсійних виплат. Але 
в умовах кризи накопичення можуть знецінюватися за рахунок переоцінки 
ринкової вартості цінних паперів. І учасники накопичувальної пенсійної 
системи беззахисні перед «ринковим ризиком» і інфляцією. 

В системі недержавного пенсійного забезпечення можуть брати участь 
добровільно як фізичні особи, так і юридичні особи-роботодавці. Станом на 
лютий 2011 рік відносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні 
регулюються 29 законодавчими актами. Загальна кількість пенсіонерів, яка 
підпадає під дію цих актів, становить 13,7 млн. осіб. 

Право на пенсію за віком мають: 
 чоловіки – після досягнення 60 років і при стажі 

роботи не менше 25років; 
 жінки – після досягнення 55 років і при стажі роботи 

не менше 20років. 
Проте  з  2011 року починають збільшувати пенсійний вік на 6 місяців 

кожного року, поки не порівняють пенсійний вік жінок та чоловіків. Раніше 
Комітет з економічних реформ схвалив програму реформ на 2010-2015 роки, 
яка передбачає поступове збільшення пенсійного віку для чоловіків і жінок 
до 65 років, з кроком в півроку протягом 10 років, для того, щоб наблизити 
пенсійний вік до європейських стандартів для учасників другого рівня 
пенсійної системи.  

Допомога по безробіттю. Призначенням допомоги по безробіттю в 
Німеччині займається Федерально агентство  праці. Щоб отримувати грошові 
виплати, необхідне виконання певних передумов: 

 трудовий стаж не менше року на підприємствах 
країни, що роблять відрахування на користь соціального 
страхування. Винятком є особи, які проходили альтернативну 



цивільну чи військову службу, що перебували у відпустці по 
вагітності та пологах, а також навчалися в будь-якому 
навчальному закладі; 

 при наявності робот менше 15 годин на тиждень; 
 особи ,що залишилися без роботи, які не досягли 

пенсійного віку; 
 звільнення з роботи за ініціативою роботодавця; 
 є право на роботу (для тих осіб, у кого немає 

безстрокового дозволу на перебування в країні); 
 особа, яка не має роботи,  повинна бути зареєстрована 

у службі зайнятості; 
 особа  веде  постійний  пошук роботи  з  наданням  у 

відповідний орган списку роботодавців, до яких зверталася. 
У Німеччині допомога по безробіттю становить приблизно від 60% до 

85% від розміру попереднього заробітку. Підвищена допомога виплачується 
безробітним, які виховують неповнолітню дитину або проживають з 
партнером, який займається вихованням такої дитини. Але в цьому випадку 
чоловік повинен мати роботу, бути оподатковуваним прибутковим податком. 
Кількість дітей не впливає на процентну ставку допомоги з безробіття. 
Грошові кошти виплачуються приблизно протягом 1,5 років. Потім у 
випадку, якщо безробітний так і не втратив цього статусу, призначається 
фінансова сума допомоги в межах 350-400 євро. Та навіть цих сум можна 
позбутися, якщо з’ясовується, що людина нелегально працює або володіє 
незазначеної в офіційних документах нерухомістю. Строком на три місяці 
допомогу по безробіттю може бути урізано, у разі відмови працювати на 
запропонованій біржею праці роботі. 

В Україні застрахованими особами на випадок безробіття – є ті особи, 
які впродовж 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на 
умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менш як 26 
календарних тижнів, мають право на допомогу по безробіттю залежно від 
страхового стажу. Розмір цієї допомоги визначається у відсотках до їхньої 
середньої заробітної плати залежно від страхового стажу: до 2 років – 50%, 
від 2 до 6 років – 55%, від 6 до 10 років – 60%, понад 10 років -70%. 
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у 
відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів – 100%, 
упродовж наступних 90 календарних днів – 80%, у подальшому – 70%. Також 
мінімальний розмір допомоги по безробіттю для тих, хто шукає роботу 
вперше і для тих, хто вже працював,  у 2011році встановлено в таких 
розмірах відповідно:  з 1 січня – 510 грн. або 714 грн.; з 1 квітня – 520 грн. 
або 729 грн.; з 1 жовтня – 534 грн. або 748 грн.; з 1 грудня – 544 грн. або 762 
грн.  

Прожитковий мінімум. Згідно з останніми офіційними даними, 
прожитковий мінімум в Німеччині визначено в 646 євро. Так, саме такий 
розмір матеріальної допомоги з боку держави тимчасово безробітним та 
іншим нужденним. Пряме цільове призначення – на повсякденні потреби та 



поживу. Тобто плата за опалення і квартиру, а також  медична страховка в 
дану суму не входить (незаможним це також оплачують окремо). Під 
вартістю життя в Німеччині мають на увазі витрати на оренду житла, 
електрику та продукти харчування. Показник вартості життя залежить від 
інфляції. Індекс інфляції визначають зміною середньої вартості споживчого 
кошика по відношенню до попереднього року. Німеччина бере до уваги ціни 
на більш ніж 700 видів товарів для розрахунку вартості споживчого кошика.  

В Україні прожитковий мінімум визначається диференційовано залежно 
від віку та від соціальної групи особи: для дітей віком до 6 років; для дітей 
віком від 6 до 18 років; для працездатних осіб; для осіб, які втратили 
працездатність. 

Розмір прожиткового мінімуму, який встановлено в Україні на 2011 рік, 
представлений в таблиці 1. 

Таблиця 2. 

Встанов-
люється з: 

Діти віком 
до 6 років 

Діти віком 
від 6 до 
18 років 

Праце-
здатні 
особи 

Особи, які 
втратили 

праце-
здатність 

Загаль-
ний 

показ-
ник 

01.01.2011 816   977   941 750 894 
01.04.2011 832   997   960 764 911 
01.10.2011 853 1022   985 784 934 
01.12.2011 870 1042 1004 800 953 
 

Мінімальна заробітна плата. В Україні встановлена мінімальна 
заробітна плата, яка в останні роки прирівнюється до мінімального 
прожиткового рівня і дорівнює тому, що зазначений у таблиці 2, для 
працездатних осіб. Цей мінімум встановлюється щорічно Законом України 
«Про державний бюджет на відповідний рік» з розподілом по кварталам. 

В Німеччині діє інший підхід – колективний договір. В цій країні не 
існує законодавчо регульованого мінімального розміру оплати праці, а він 
встановлюється шляхом колективного договору. Однак даний метод не 
змінює мінімальний розмір оплати праці, а лише встановлює більш 
ефективний спосіб його визначення. 

Висновки  і  перспективи  подальших  розробок.  Проаналізувавши 
дані, можна сказати, що  Україна знаходиться на етапі становлення. Бюджет 
України (як і Німеччини) формується в основному за рахунок надходжень 
податків,  але в Німеччині ці доходи направляються на удосконалення 
соціальної сфери життя і чимало доходів є цільовими. Що свідчить про те, 
що людина знає, на що віддає свої гроші. В Україні ж навпаки, гроші 
населення витрачаються на погашення дефіциту бюджету, на заробітну плату 
чиновників, на погашення кредитів та на інші виплати, крім виплат у 
соціальну сферу. Автор вважає, що це потрібно змінити докорінним чином. А 
також удосконалити, наприклад, медичне страхування. Це скоротить витрати 
населення, поліпшить здоров’я населення, більша частина населення зможе 



звертатися за допомогою, якщо це буде потрібно. На сьогоднішній час в 
нашій країні є медичне страхування,  але воно знаходиться на мінімальному 
рівні, особливо державне медичне страхування. Проте є фірми, які надають 
ці послуги, але не всі громадяни можуть собі ці послуги дозволити. Також 
автор вважає, що треба ввести певні передумови для того, щоб отримувати 
допомогу по безробіттю, щоб не було безробітних, які просто не хочуть 
працювати. Пенсійна система України зазнає значних змін на даний час і я 
вважаю, що це позитивні зміни. Також позитивною зміною могло б стати 
введення державних кредитів на купівлю житла. Наприклад, в Німеччині 
громадянам ці кредити видаються на 30 років та під 0,3 відсотки. Україні є до 
чого прагнути. Якщо вибрати вірну економічну й соціальну політику, то 
рівень життя українців  підвищиться. 

Список використанних джерел. 
1. http://donbass.ua/news/economy/2011/06/16/pensionnaja-reforma-v-

ukraine-deputaty-sdelali-pervyi-shag-k-ejo-prinjatiju.html [З мережі] // 
Пенсионная реформа в Украине. Депутаты сделали первый шаг к её 
принятию. 

2. http://eda.mk.ua/opinions/produktovyi-minimum-projit-ili-vyjit/ [З 
мережі] // Продуктовый минимум: прожить или выжить?. 

3. http://finzah.com.ua/105/news/3800.html [З мережі] // Почему Украина 
такая бедная?. 

4. http://german-guide.ru/pensionnyj-vozrast-v-germanii/ [З мережі] // 
Пенсионный возраст в Германии. 

5. http://german-guide.ru/posobie-po-bezrabotice-v-germanii/ [З мережі] // 
Пособие по безработице в Германии. 

6. http://german-guide.ru/prozhitochnyj-minimum-v-germanii/ [З мережі] // 
Прожиточный минимум в Германии. 

7. http://german-guide.ru/razmer-pensii-v-germanii/ [З мережі] // Размер 
пенсии в Германии. 

8. http://german-guide.ru/srednie-zarplaty-v-germanii/ [З мережі] // Средние 
зарплаты в Германии. 

9. http://german-guide.ru/straxovanie-v-germanii/ [З мережі] // Страхование в 
Германии. 

10. http://german-guide.ru/uroven-zhizni-v-germanii/ [З мережі] // Уровень 
жизни в Германии. 

11. http://medfond.com/dobrovilne_medichne_strahuvannya/yak_kupiti_optima
lnu_za_cinoyu_medichnu_strahovku317.html [З мережі] // Як купити 
оптимальну за ціною медичну страховку. - 27 01 2011 p.. 

12. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%
B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.A1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.B
C.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.
D0.B9_.D0.B7.D0.B0.D1.89.D0.B8.D1.82.D1.8B_.D0.BD.D0.B0.D1.81.D0
.B5.D0.BB.D0.B5 [З мережі] // Германия. 

13. http://www.life-ins.ru/Ascent/Pg_Asc_FisherTax.html [З мережі] // 
Социальные гарантии в Германии . 

http://donbass.ua/news/economy/2011/06/16/pensionnaja-reforma-v-
http://eda.mk.ua/opinions/produktovyi-minimum-projit-ili-
http://german-guide.ru/pensionnyj-vozrast-v-
http://german-guide.ru/posobie-po-bezrabotice-v-
http://german-guide.ru/prozhitochnyj-minimum-v-
http://german-guide.ru/razmer-pensii-v-
http://german-guide.ru/srednie-zarplaty-v-
http://german-guide.ru/straxovanie-v-
http://german-guide.ru/uroven-zhizni-v-
http://medfond.com/dobrovilne_medichne_strahuvannya/yak_kupiti_optima
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%
http://www.life-


14. http://yesway.ru/20-stran-s-samym-vysokim-urovnem-zhizni.html  [З 
мережі] // 20 стран с самым высоким уровнем жизни 

15. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. –К.: 
Центр навчальної літератури, 2003. 

16. Закон України ««Про державні соціальні стандарти і державні 
соціальні гарантії» вiд 05.10.2000 року  № 2017-III. 

17. Закон України «Про державний бюджет на 2011рік» 
18. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Перспективы 

развития. – М.: Городец, 2000. 
19. Сташків Б. Поняття права соціального забезпечення // Право України. – 

2000. - №5. 

 

Доброва М.В.,  52 гр. 
фінансово-економічний факультет ОНЕУ 

 
Науковий керівник 

доцент, к.е. н. Дубовик О.Ю. 
                                                                                      

 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ 
УСТАНОВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  
 

Анотація. В умовах світової кризи та з метою її подолання перед 
державою та суспільством постала необхідність проведення податкової 
реформи. Одним з напрямків цієї реформи стало введення з 1 січня 2011 року 
на території України Податкового кодексу. Він охоплює всі сфери 
комерційної та некомерційної діяльності як юридичних, так і фізичних осіб-
платників податків, в тому числі і банківських установ.  

 
Актуальність теми обумовлюється необхідністю глибокого аналізу 

особливостей оподаткування банківських установ в зв’язку з 
нововведеннями, які виникли з прийняттям Податкового кодексу України, та 
тих протиріч, які з’явилися в оподаткуванні діяльності банків. 

 
Мета статті.  статті складається у визначенні основних проблем 

оподаткування банківських установ та шляхів їх подолання в рамках 
реформування податкового законодавства України. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить, 
що питання оподаткування банківської сфери досліджувалися у працях 
вчених-юристів, економістів, зокрема, спеціалістів з податкового права, а 

http://yesway.ru/20-stran-s-samym-vysokim-urovnem-zhizni.html


саме Безрутченко С.М., Васюренко О.В., Клименко О.І., Овчаренко А.С.,  
Савлук М.І., Поддєрьогіна А.М., Пересади А.А., Олексієнко Н.Д., Лазаренко 
І.Н., Кучерявенко М.П., Мороза О.М., Данілова О.Д., Ходаківської  В.П., 
Клюско Л.А., Горбанського Б.М.  та інших.                

Виклад основного матеріалу. Банківська система будь-якої країни − 
це унікальна система, що акумулюючи значні обсяги тимчасово вільних 
фінансових ресурсів держави, господарюючих суб'єктів і населення, 
перерозподіляє їх між тими суб'єктами фінансових відносин, які відчувають 
тимчасовий дефіцит коштів і забезпечує таким чином процес постійного 
відтворення виробництва.  

Відзначимо, що банківська діяльність постійно супроводжується 
ризиками і тому має свої специфічні особливості. Зважаючи на це, певні 
особливості має і механізм оподаткування фінансово-господарської 
діяльності банків, хоча податкове регулювання здійснюється відповідно до 
законодавства, єдиного для всіх суб'єктів господарської діяльності, 
незалежно від форми власності і сфери діяльності.  

Метою банківської діяльності, як і будь-яких інших комерційних 
підприємств є отримання прибутку, тому така діяльність підлягає 
оподаткуванню на загальних підставах згідно чинного законодавства [1].  
Однак, існує суттєва відмінність у тому, що діяльність банківських установ 
постійно пов'язана зі значними ризиками. Тому банківські операції 
оподатковуються як операції особливого виду. 

Податковим кодексом України визначено вісімнадцять 
загальнодержавних і п'ять місцевих податків, зборів та обов'язкових платежів 
до бюджетів та позабюджетних фондів, але не всі вони сплачуються у 
практичній діяльності банку [2]. Щодо ролі банківських установ у 
податкових відносинах, то необхідно зазначити, що з одного боку банк 
виступає платником податків, а з іншого − податковим агентом. 

 До початку фінансово-економічної кризи інтенсивний розвиток 
банківської системи засвідчував високий рівень прибутковості банківського 
сектору, дохідність якого значно перевищувала дохідність сектору реальної 
економіки. В той же час рівень надходжень від оподаткування банківської 
діяльності становив мізерні показники.  

Останні два роки банки відпрацювали з від'ємним фінансовим 
результатом, тобто зі збитками, через кризові події в економіці та прорахунки 
у діяльності самих банків. Отже, за ці роки, надходження коштів від 
оподаткування банківських установ до бюджету практично відсутнє (табл.1).   

 Крім того, за період фінансово-економічної кризи кредитування 
комерційними банками реального сектору економіки було згорнуто, що 
негативно відобразилось на вітчизняних підприємствах. В даному випадку 
банківські установи не виконують своєї однієї з основних функцій та 
покладеної на них місії − забезпечення сталого розвитку економіки країни. 

Таблиця 1 
Роль податкових платежів комерційних банків у формуванні доходів Зведеного 

бюджету України у 2004-2010 рр. 



Роки Показники 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1.Загальна сума 
податкових 
платежів, 
сплачених 
комерційни-ми 
банками, млн. грн. 

1 317,1 1 471,5 2 262,6 3 064,7 3 862,4 
 

2705,3 
 

3516,0 

2. Сума податку на 
прибуток, сплачена 
комерційними 
банками, млн. грн. 

472,8 822,8 1500,0 2511,2 3141,4 1056,4 1979,6 

3. Кількість банків, 
які мають ліцензію 
на здій-снення 
банківських 
операцій та 
надають звітність 

141 148 149 153 167 159 154 

4. Питома вага 
податкових 
платежів 
комерційних 
банків у загальній 
сумі подат-кових 
надходжень до 
Зведеного бюджету 
України, %  

1,5 1,5 1,8 1,9 1,7 1,3 1,5 

 
 Серед податкових важелів регулювання діяльності суб'єктів 

господарювання велике значення надають зниженню податкових ставок, 
оскільки воно істотно стимулює зростання ділової активності та 
інвестиційної діяльності банків. Однак з приводу даного питання думки 
вчених розділяються. Одні вчені вважають, що оподаткування банківського 
сектора є недостатнім і тому доцільно посилити податкове навантаження на 
нього. Але в такому випадку надмірне податкове навантаження на доходи 
завжди спонукає до пошуків різних методів несплати податків і неподання 
фінансової звітності комерційними банками до органів статистики [3,4]. 
Протилежної думки дотримуються інші науковці, вважаючи, що податкові 
ставки на прибуток банків мають бути нижчими ніж для підприємств 
виробничого сектору, аргументуючи це тим, що посилення податного тиску 
вплине на величину процентних ставок за кредитами, а подорожчання 
кредитів негативно відобразиться на виробничому секторі економіки [5]. 

 На сьогодні це є особливо актуальним питанням, адже вітчизняні 
підприємства мають надзвичайно низький рівень рентабельності і не в змозі 
користуватися дорогими кредитами та вчасно повертати їх. Зі свого боку 
банки не можуть надавати таким підприємствам кредити, так як існує надто 
високий рівень ризику їх неповернення. 



 Вихід із ситуації що склалася ми вбачаємо у поєднанні двох 
протилежних думок науковців щодо проблеми оподаткування комерційних 
банків. А саме, вважаємо за необхідне застосування диференційованих 
ставок оподаткування: збільшення ставок для спекулятивних операцій та 
зниження для найбільш пріоритетних, таких як інвестування коштів у 
інноваційні підприємства та довгострокове інвестиційне кредитування 
реального сектору економіки. 

Рівень надходжень у державний бюджет багато в чому залежить від 
дієвої податкової системи [6]. Саме тому вдосконалення податкової системи 
має сприяти підвищенню ефективності роботи фінансово-кредитних 
організацій, в тому числі і комерційних банків. 

Щодо безпосереднього впливу податкової реформи на банківську 
систему України, то дана реформа має на меті збільшити довіру громадян до 
банківської системи, проте в  реальності ситуація є зовсім протилежною. 

Зокрема, на порядку денному залишається питання про позитивні чи 
негативні наслідки для банківської системи від оподаткування депозитів, а 
точніше доходів від депозитів громадян у 5% розмірі. В процесі вирішення 
даного питання експерти розділилися на два табори. Одні вважають, що 
введення такого податку призведе до того, що до 2013 року населення забере 
свої вклади з банківських рахунків і це підірве довіру громадян до 
банківської системи. Проте існує інше коло експертів, на думку яких 
ситуація з оподаткуванням депозитів залежатиме в основному від банків. 
Наприклад, якщо у 2009 році банкам були вкрай необхідні депозити – вони 
підняли ставки для залучення клієнтів, тому в цілому  оподаткування 
депозитів не вплине на бажання клієнтів покласти гроші у банки. 

Основною причиною критики банкірами нового Податкового кодексу є 
те, що банківська система України почала одужувати,  тому банкіри 
побоюються регресивного розвитку банківської сфери, що може бути 
викликане змінами, які містяться у Податковому кодексі. 

Якщо детально розглядати проти чого саме виступають банкіри, то слід  
виділити такі ключові питання: 

-  зауваження стосуються вилучення безакцептного списання коштів 
платника податків для погашення податкової заборгованості, процедура 
якого була визначена в розділах «Адміністрування податків» і 
«Завершальних і перехідних положеннях» Податкового кодексу. Після того, 
як пропозиції громадськості були враховані і все, що стосується 
безакцептного списання коштів платника податків, вилучено з 
«Завершальних і перехідних положень», в розділі «Адміністрування 
податків» всі вказані норми залишилися без змін; 

- проти норми Кодексу щодо оподаткування операцій з переказу коштів; 
- проти застосовування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) при 

здійсненні операцій касами і програмно-технічними комплексами 
самообслуговування (ПТКС) фінансових установ. Оскільки, враховуючи 
можливості Національного банку в повному обсязі здійснювати контроль, 
установка РРО в банківських касах і ПТКС недоцільна. Крім того, їх 



установка в касах банків і ПТКС зумовить додаткові фінансові витрати для 
банківських установ, що, враховуючи збитки банківської системи, не 
відповідає реаліям сьогодення [7]. 

-  проти віднесення заборгованості на витрати лише після визнання його 
судом, а не з моменту звернення кредитора до суду. Таке нововведення є 
недоцільним, бо одним з наслідків фінансової кризи є істотне збільшення 
проблемної заборгованості; 

-  банкіри наполягають на вилученні з Податкового кодексу зобов’язання 
продавати заставне майно через публічні торги (аукціони), адже позбавлення 
кредитора можливості відшкодувати за рахунок страхового резерву 
непогашену частину заборгованості ускладнить процедуру врегулювання 
проблемної заборгованості, тому поглибить кризові явища в банківській 
сфері.  

Крім того, багато експертів сходяться на думці, що відсоткову податкову 
ставку в нашій країні необхідно регулювати залежно від терміну депозиту і  
доцільно було б встановити ставку в 0% на доходи за депозитами, які було 
розміщено в банківській системі на термін понад один рік [1]. 

Отже, якщо загалом проаналізувати всі наслідки прийняття Податкового 
кодексу, то варто зазначити, що Податковий кодекс  не сприймається 
однозначно позитивно, бо  існує протистояння: підприємці та податківці.           

 Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що розвиток банківської 
системи України та вдосконалення системи оподаткування її діяльності − це 
два паралельних і взаємопов'язаних шляхи. Активізація стимулюючої 
функції державного регулювання оподаткування банківських установ дасть 
можливість досягти значних успіхів щодо зменшення фінансового 
дисбалансу та стабілізації економіки в цілому. 
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Анотація.  У статті проведено дослідження  сучасного стану 
формування дохідної частини місцевих бюджетів України, здійснено аналіз її 
структури, розглянуті проблеми зростання доходів місцевих бюджетів  і 
розроблені пропозиції щодо їх вирішення. 

     В статье проведено исследование современного состояния 
формирования доходной части местных бюджетов Украины, осуществлен 
анализ ее структуры, рассмотрены проблемы увеличения доходов местных 
бюджетов и разработаны предложения по их решению. 

 
Annotation.  This article presents the current state of research forming part of 

the revenues of local budgets of Ukraine, the analysis of its structure, outlined 
problems filling the incomes of local budgets and developed proposals for their 
solution. 

 
 Ключові слова: місцеві бюджети, джерела доходів місцевих бюджетів, 

фінансові ресурси, фінансова децентралізація. 
 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді.  Становлення  й  

поступовий  розвиток  в  Україні  місцевого самоврядування,  розподіл  
повноважень  між  центральними  та  місцевими органами влади є 
передумовою зростання ролі місцевих бюджетів, розширення та  
удосконалення  джерел  і  методів  їх  формування  та  використання.   

     Держава не може успішно розвиватися без гарантій фінансової 
незалежності органів місцевого самоврядування. За допомогою  коштів 
місцевих  бюджетів місцева  влада  забезпечує фінансування економічного  й 
соціального  розвитку  відповідних  територій,  їх  благоустрій, управління  
комунальним  господарством,  розробляє  місцеві  програми підтримки 
малозабезпечених верств населення тощо.  

      Фінансова  незалежність  місцевих  органів  влади  є  найважливішим 
критерієм демократичного розвитку держави. Виконання покладених на 
місцеві органи  влади повноважень можливе  лише  в  тому  разі,  якщо  вони 
матимуть  у своєму розпорядженні достатній обсяг фінансових ресурсів [10]. 



Дослідження вчених свідчать про значні недоліки у формуванні доходів 
місцевих бюджетів у зв’язку з чим місцеві органи влади не можуть достатньо 
ефективно виконувати покладені на них функції та завдання. Низький обсяг 
власних доходів місцевих бюджетів, відсутність мотивації та зацікавленості 
місцевих органів влади у залученні додаткових ресурсів, веде до 
неефективного використання бюджетних коштів. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Зважаючи на  актуальність проблеми формування 
дохідної бази місцевих бюджетів, цьому питанню присвячено цілий ряд 
наукових досліджень як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, слід 
відзначити роботи таких авторів, як М. Бандида, В. Горохов, Н. Здерка, О. 
Кириленко, В. Кравченко, М. Кульчицький, П. Мельник, Ц. Огонь, К. 
Павлюк, В. Руденко, С. Слухай, В. Швець та  інших. Проте пошук 
оптимальних інструментів та механізмів комплексного вирішення проблем 
наповнення місцевих бюджетів продовжується. 

Мета статті.  Дослідження джерел формування доходів місцевих 
бюджетів, шляхів їх оптимізації та резервів збільшення з ціллю створення 
умов для зміцнення фінансової незалежності місцевих органів влади. 

Виклад основного матеріалу: У бюджетній  системі кожної країни 
місцеві органи влади повинні  володіти  достатнім  обсягом  фінансових  
ресурсів  для своєчасного виконання покладених на них функцій та завдань 
[10]. Система  доходів  місцевих бюджетів  –  це  сукупність  усіх  видів їх 
доходів  відповідно до законодавства,  методів формування  та  способів    
розмежування,  а  також  їх  взаємопов’язане використання.  Тобто  доходи  
місцевих  бюджетів  повинні  забезпечити виконання  усіх  функцій  та  
завдань  місцевих  органів  влади  як  власних,  так  і делегованих.  
Фінансовий потенціал кожного окремого регіону країни формується саме 
завдяки раціональному управлінню обсягами власних та закріплених джерел 
доходів. 
     До основних джерел доходів місцевих бюджетів належать податкові 
надходження (загальнодержавні податки, які згідно із законодавством 
закріплені за місцевими бюджетами, місцеві податки та збори, а також 
відрахування від загальнодержавних податків), кошти, отримані від власних 
засобів муніципального утворення, які створюються за рахунок діяльності 
підприємств  та організацій, що  знаходяться у власності територіальних 
громад, та оплата за послуги, які надають органи місцевого самоврядування, 
а також місцеві позики. Співвідношення цих основних джерел у структурі 
місцевих фінансів визначає ступінь самостійності місцевої влади. Постійне 
зростання загальнодержавних  податків  та  офіційних трансфертів у доходах 
місцевих бюджетів не тільки роблять місцеву владу повністю залежною від 
дій та рішень центрального уряду , але й суперечить європейським та 
загальносвітовим тенденціям розвитку місцевого самоврядування. 
     На думку більшості вітчизняних авторів основними проблемами 
наповнення доходів місцевих бюджетів виступають: 

- недосконала законодавча база; 



- централізація  управління  економікою, що створює умови  для 
мобілізації  й розподілу  через  центр  переважної  частини  
матеріальних  і  фінансових ресурсів; 

- відсутність прав у органів місцевого самоврядування запроваджувати 
на своїй території власні податки й збори. Центральна влада не 
враховує  регіональних  особливостей країни і тим самим втрачає певні 
фіскальні можливості окремих областей. Наприклад, на місцях завжди 
є свої особливі об'єкти оподаткування, які можуть відчутно поповнити 
доходи місцевих  бюджетів, що дасть змогу як спрямувати додаткові 
кошти на вирішення економічних і соціальних проблем регіонів, так і 
знизити залежність місцевої влади від трансфертів; 

- низький рівень виконавчої дисципліни та недосконалість бюджетного 
процесу; 

- неналежна  підзвітність  влади  й відсутність  надійного контролю за 
повнотою сплати окремих місцевих податків  і зборів. 
Для вирішення цих проблем велике значення має розширення бази 

оподаткування на місцевому рівні. Тому своєчасним було введення, згідно 
Податкового кодексу, податку на нерухомість, який повинен стати 
найважливішим джерелом доходів місцевих бюджетів. Але, на жаль, до 
цього часу механізму впровадження податку не розроблено.  Стягнення 
податку на нерухомість відповідає принципу широкого розподілу 
податкового тягаря, оскільки дозволяє залучити максимальну кількість 
жителів і підприємств адміністративно-територіальних одиниць, які у 
більшості своїй є власниками, або орендарями певної нерухомості. В той 
же час його фіскальний вплив є явно недостатнім для забезпечення 
стійкості фінансової бази місцевого самоврядування, оскільки ставки  
цього податку є дуже низькими. Тому ми поділяємо думку тих авторів, які 
вважають, що  для збільшення частки власних доходів потрібне не тільки 
чітке законодавче закріплення бюджетних повноважень, але й наділення 
органів місцевої влади двома-трьома ваговими місцевими податками. 
Ставку, базу оподаткування  та строки сплати до місцевого бюджету вони 
могли б встановлювати самостійно, тобто незалежно від центральних 
органів влади.  

     Відповідно до Податкового кодексу в Україні впроваджені наступні 
місцеві податки та збори [9]: 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;   
-  єдиний податок; 
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;   
- збір за місця для паркування транспортних засобів;   
- туристичний збір.   
     Згідно з прийнятим  Податковим кодексом, було скасовано 12 

місцевих податків і 2 збора (таблиця 1). 
 

Таблиця 1 
Порівняння минулої системи місцевих податків і зборів з Податковим кодексом 



Закон «Про систему оподаткування» Податковий кодекс України 
Податок з реклами Скасовано   
Комунальний податок Скасовано   
Збір за припаркування автотранспорту Збір за місця для паркування 

автотранспорту 
Ринковий збір Скасовано   
Збір за видачу ордера на квартиру Скасовано   
Курортний збір Туристичний збір 
Збір за участь у перегонах на іподромі Скасовано   
Збір за виграш у перегонах на іподромі Скасовано   
Збір з гравців на тоталізаторі на іподромі Скасовано   
Збір за право використання місцевої 
символіки 

Скасовано   

Збір за право проведення кіно- і телезйомок Скасовано   
Збір за проведення місцевого аукціону Скасовано   
Збір за розміщення об'єктів торгівлі Скасовано   
Збір з власників собак Скасовано   
 Збір за деякі види підприємницької 

діяльності 
 Єдиний податок   
 Податок на нерухомість, відмінний від 

землі 
 

     Таким чином, відновідно до Бюджетного кодексу були скасовані  
комунальний податок, ринковий збір і податок з реклами, що відчутно 
позначиться на доходах місцевих бюджетів. В той же час з’явилися нові 
ресурси у вигляді податку на нерухоме майно, який буде залишатися у 
місцевих бюджетах і може бути спрямовано на фінансування власних потреб 
територіальних громад.   
     Поряд з цим було скасовано ще 11 зборів, адміністрування яких інколи 
перевищувало їх надходження, або доля цих зборів у доходах місцевих 
бюджетів була зовсім незначною.  
     Виходячи з вищенаведеного, прийняття Податкового кодексу привело до 
наступних змін в області місцевого оподаткування: 

1. скорочено перелік місцевих податків та зборів за рахунок скасування 
податків і зборів  із вкрай низькою або взагалі відсутньою фіскальною 
віддачею; 

2.  введено принципово новий податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки; 

3. запроваджено туристичний збір, який фактично відновив сплату 
готельного збору (скасованого з 1.01.2004р.), об'єднавши його з 
курортним збором.   

     Аналіз діючої системи місцевого оподаткування дає можливість 
зробити висновок, що вона не забезпечує фінансової автономії та 
незалежності місцевого самоврядування, про що свідчать дані таблиці 2. 
 

Таблиця 2 



Питома вага місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів України за 
2005-2010 роки, млн. грн. 

 
Аналізуючи дані  таблиці 2 варто відзначити, що щорічно в Україні 

відбувається зростання як і дохідної частини місцевих бюджетів, так і обсягів 
місцевих податків і зборів. Так у 2005 році місцеві податки і збори 
дорівнювали 598,2 млн. грн., то у 2010 році вони зросли на 221,2 млн. грн. і 
становили 819,4 млн. грн.  

Незважаючи на це, питома вага місцевих податків і зборів зменшувалася 
з 1,97% у 2005 році до 1,02% у 2010 році.  

У більшості розвинених країн світу місцеві податки та збори становлять 
5-30% усіх податкових надходжень  до зведених бюджетів. В Японії місцеві 
податки та збори становлять 35% доходів органів місцевого самоврядування,  
у  Великобританії  – 37%,  в Німеччині – 46%, у Франції – 67%, у США – 66 
%. Найбільшими за питомою вагою серед місцевих податків та зборів є 
місцевий корпоративний податок, місцевий податок з доходів, податок на 
нерухомість [2]. В Україні частка місцевих податків і зборів у доходах 
місцевих бюджетів значно менша і  становить не більше 2% [6]. Тому 
зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів повинно відбуватись 
завдяки впровадженню нових місцевих податків та зборів з урахуванням 
зарубіжного досвіду і особливостей розвитку нашої економіки.  

У зв’язку з цим, вдосконалення формування дохідної бази місцевих 
бюджетів, на нашу думку, слід здійснювати за наступними напрямками: 

- розширити перелік місцевих податків і зборів завдяки впровадженню 
податку на передачу майна, платниками якого будуть виступати юридичні 
особи при його купівлі або оренді; 

- необхідним елементом місцевих податків та зборів повинен також 
стати земельний податок, що дасть  змогу  значно скоротити  кількість  
дотаційних місцевих бюджетів  за  рахунок  підвищення  зацікавленості 
органів  місцевого  самоврядування  в  розвитку  власного  податкового  
потенціалу  на території відповідних регіонів [1, С.8]; 

- повернути раніше діючий податок на рекламу, обкладати рекламні 
оголошення та інші види реклами, розміщені в громадських місцях і відкриті 
для доступу публіки; 

Роки 
Показники 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Доходи місцевих бюджетів 
України 30316,2 39866,0 58 349,0 73 872,1 71 035,7 80515,8 

Місцеві податки і збори 598,2 644,3 729,9 820,0 808,6 819,4 

Місцеві податки і збори у % 
до доходів місцевих 
бюджетів України 

1,97 1,61 1,25 1,11 1,14 1,02 



-  запровадження професійного податку - вноситься особами, які 
постійно здійснюють професійну діяльність, що не винагороджується 
заробітною платнею. Для його розрахунку використовують орендну вартість 
нерухомості, якою володіє платник податків для забезпечення своєї 
професійної діяльності та деякий процент заробітної платні, яку платник 
сплачує своїм співробітникам, а також отримуваного ним доходу; 

- введення податку на незабудовані ділянки - стосується полів, лугів, 
лісів; 

- ввести місцеві податки на прибуток підприємств та на доходи фізичних 
осіб. Сумарна сплата податків на прибуток до  державного та місцевих 
бюджетів повинна становити не більше 23–28 % оподатковуваного прибутку 
(в залежності від регіону України). Ефективна робота в цьому напрямку має 
розв’язати ряд регіональних соціальних проблем [11 С.114]; 

- перспективними  інструментами зростання фінансового забезпечення 
регіонів також могли б стати місцеві екологічні податки та місцеві акцизи. 
Використання місцевих екологічних податків стимулюватиме покращення 
екологічної ситуації в регіонах та забезпечить додаткові надходження 
місцевих бюджетів; 

-  важливим аспектом податкової політики місцевих органів влади, з 
нашої точки зору, є питання екологічного менеджменту, охорони 
навколишнього середовища.  Крім цих податків, місцеві уряди можуть ввести 
цілий ряд інших податків: на прибирання територій, на озеленення, за 
перевищення допустимого ліміту щільності забудови;  

- збільшення доходів «першого кошика» місцевих бюджетів за рахунок 
пропорційного розподілу між бюджетами різних рівнів податку на прибуток 
підприємств: 50% - до Державного бюджету; 50% - до місцевих бюджетів за 
місцем розташування суб’єкта господарювання [2, С.37]; 

- розробити на місцевому рівні конкретні механізми стимулювання 
збільшення обсягів виробництва, ВВП, обсягу інвестицій і рівня доходів 
населення відповідно до інноваційного напряму економічного розвитку з 
урахуванням соціально-економічних особливостей територій. Якщо 
збільшення обсягів виробництва буде позитивно відображатися на доходах 
місцевих бюджетів, то з’явиться і зацікавленість у розробці нових методів 
управління територією [11, С.114]; 

- збільшити граничні розміри ставок податків і зборів, які 
встановлюються місцевими органами влади; 

- розробити механізм формування регіональних інвестиційних фондів, 
які формуються, як правило, без участі бюджетного ресурсу.  Діяльність 
таких фондів дає змогу вивільнити інвестиційний ресурс місцевого бюджету 
та спрямувати його у сфери, які відчувають більшу потребу у фінансуванні 
розвитку того чи іншого об’єкта. З іншого боку, за рахунок ресурсів таких 
фондів з’являється можливість фінансування проектів, які потребують 
значних коштів і яких в розпорядженні відповідного місцевого бюджету 
може виявитися недостатньо.   



Висновоки і пропозиції. Зміцнення  фінансової  бази органів  місцевого  
самоврядуваня може бути здійснено шляхом акцентування уваги  на  
досягненні  реальної  бюджетної  самостійності  та  фінансової 
децентралізації. Вирішення цих проблем доцільно забезпечити за рахунок 
зміцнення фінансової  складової  органів місцевого  самоврядування,  
удосконалення  системи  регулювання  міжбюджетних  відносин, посилення  
інвестиційної  складової  місцевих  бюджетів,  а  також  підвищення  
ефективності управління  коштами  місцевих  бюджетів. 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних 
питань непрямого оподаткування, вдосконаленню механізму ПДВ і його ролі 
в системі оподаткування. Визначено шляхи вдосконалення непрямого 
оподаткування для руйнування схем ухилення від сплати податків. 
Викладено пропозиції щодо гармонізації вітчизняного непрямого 
оподаткування до вимог ЄС. 

 
Annotation. The article is devoted to the investigation of theoretical and 

practical questions of indirect taxation, perfection of the forms of surplus value tax 
and its role in the system of taxation. The methods of perfection of indirect 
taxation as means of frustrating tax evasion plans have been determined. The 
proposals for harmonization of national indirect taxation with the requirement of 
the EC have been stated. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Україна, як і будь-яка 

інша держава, не може існувати без доходів, необхідних для виконання 
покладених на неї функцій. Головним джерелом доходів України є податкові 
надходження, що формують найбільшу частку доходів бюджету Найбільші 
доходи Україні приносять непрямі податки, які характеризуються стійкими 
надходженнями. В інтересах держави є збільшення її доходів, значною мірою 
шляхом підвищення ставок непрямих податків з одного боку та 
недопущенням різкого зростання податкового навантаження на споживання, 
з іншого боку, оскільки при підвищенні податкового навантаження на 
економіку країни відбувається зниження платоспроможності споживачів, 
зменшення споживання на ринку товарів і послуг та, зрештою, зменшення 
сплачуваних сум непрямих податків. За допомогою ставок податку на додану 
вартість держава може як стимулювати попит споживачів, в період кризової 
економіки, так і стримувати – в період надмірного піднесення економіки 
Непрямі податки включають у ціни товарів, що реалізуються, робіт, що 
виконуються, послуг, що надаються. Отже, ці податки є ціноутворюючим 
елементом і можуть суттєво впливати на загальний рівень цін.  

Непряме оподаткування в сучасних умовах повинне стимулювати 
економічний розвиток країни, сприяти створенню умов для залучення 
інвестицій, розвитку приватного бізнесу, сприяти зниженню податкового 
тягаря, отриманню сталих доходів до Державного бюджету тощо. 
Дослідження непрямого оподаткування в Україні є дуже актуальним, так як 
на даному етапі назріла необхідність розробки науково-обґрунтованих 
пропозицій щодо формування дієвого інструментарію і механізмів непрямого 
оподаткування, які б відповідали сучасним умовам господарювання, 
дозволяли повною мірою виконувати регулюючі функції, належним чином 
формувати бюджети різних рівнів. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Розробці принципів 
побудови податкових систем, а також теоретичних основ непрямого 
оподаткування присвячені роботи видатних науковців минулого Ж. Бодена, 
А. Вагнера, К. Вікселя, Т. Гоббса, С. І. Іловайського, І. М. Кулішера, Дж. 



Локка, А Лаффера, В. Лєбєдєва, К. Макконела, Д. Мілля, Ф. Нітті, І. Х. 
Озерова, Д. Рікардо, А. Сміта, П. Самуельсона, І. Л. Штейна, І. І. Янжула та 
ін. 

Сучасні вчені також приділяють багато уваги проблемам непрямого 
оподаткування, про що свідчать численні публікації у наукових виданнях і 
періодичній пресі. Інтенсивні дослідження економічної сутності доданої 
вартості та механізму справляння ПДВ, акцизного збору, мита мають місце в 
працях вітчизняного вченого В.П. Вишневського. Аналізу ефективності ПДВ 
в Україні присвячені роботи Єфименко Т.І., Луніної І.О.,        Соколовської 
А.М. Проблемам заміни існуючої системи ПДВ на альтернативні види 
непрямих податків присвячені праці Науменко М.А., Панченко В.І.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про активний пошук 
відповідей на питання щодо напрямків вдосконалення українського 
національного законодавства з питань оподаткування та шляхів 
вдосконалення механізму непрямого оподаткування. Віддаючи належне 
науковим напрацюванням по даній проблематиці, варто наголосити, що 
питання вдосконалення механізму ПДВ, особливо в світлі сучасних процесів 
в економіці України, є недостатньо розробленими та залишають 
дискусійними багато аспектів цієї проблеми.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 
Дослідження економічної сутності непрямих податків, характеристика їхньої 
ролі та значення у формуванні Державного бюджету України, а також 
вдосконалення механізму справляння непрямих податків є дуже важливим 
питанням, адже саме ці податки мають найбільший вплив на розвиток 
економічної системи нашої держави. На сьогоднішній день залишаються 
невирішеними питання про регулюючі важелі та механізм непрямого 
оподаткування, місце податку на додану вартість у системі оподаткування, 
переваги та вади застосування цього виду непрямого податку.  

Постановка задачі. Метою статті є аналіз механізму нарахування та 
сплати непрямих податків до бюджету, а також розробка науково 
обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення і підвищення ефективності 
механізму функціонування системи непрямого оподаткування, зокрема 
податку на додану вартість. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні 
використовуються три види непрямих податків: акцизний збір (специфічний 
акциз), податок на додану вартість (універсальний акциз), ввізне (імпортне) 
мито. 

Структура непрямих податків зведеного бюджету України представлена 
в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Структура непрямих податків зведеного бюджету України, %* 

Роки 
Податки 

2005 2006 2007  2008  2009  2010 



Надходження від непрямих 
податків 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Податок на додану вартість 57,13 63,90 61,08 78,84 75,40 73,96 

Акцизний збір 32,72 27,26 29,06 10,94 18,98 19,85 

Мито 10,15 8,84 9,86 10,22 5,62 6,19 
 За даними Міністерства фінансів України  
 

Як видно з даних таблиці, основне місце серед непрямих податків займає 
Податок на додану вартість. Питома вага надходжень податку на додану 
вартість до зведеного бюджету України порівняно з іншими непрямими 
податками та зборами (акцизний збір, мито) найбільша і становить у 2010 
році 73,96 %, в той час як акцизний збір – 19,85 %, мито –     6,19 %. 

У цьому зв'язку, доцільно розглянути механізм стягування та 
проаналізувати напрямки вдосконалення та підвищення ефективності саме 
основного виду непрямого податку в Україні, яким є податок на додану 
вартість. 

Податок на додану вартість - це частина новоствореної вартості на 
кожному етапі виробництва продукції, що надходить до бюджету після їх 
реалізації. Інакше кажучи, ПДВ - це непрямий податок, який стягується до 
бюджету у вигляді надбавки до ціни товару, який сплачується споживачами  

Широке застосування ПДВ зумовлене чисельними його перевагами, 
серед яких найголовнішими є те, що оподаткуванню підлягає переважно 
дохід, який спрямовується на споживання; інша його частина значною мірою 
використовується на нагромадження, яке опоседковано стимулює процес 
розвитку підприємництва і інвестування. Широка база оподаткування  ПДВ 
сприяє вагомому зростанню доходів держави. У загальній системі податків та 
обов’язкових платежів цей податок посідає особливе місце і є одним з 
основних джерел доходної частини Зведеного бюджету. 

Поряд з цим, ПДВ має і ряд недоліків: він закладається в ціну товару і 
тим самим підвищує її, що спричиняє недоступність деяких товарів, які 
оподатковуються ПДВ малозабезпеченим верствам населення; подвійне 
оподаткування, при оподаткуванні підакцизних товарів; він пов'язаний з 
найбільшими витратами на його адміністрування: потребує більш 
кваліфікованих фахівців та значного досвіду оподаткування.  

У такій ситуації багато надій пов’язувалося з новаціями в системі 
оподаткування - запровадження автоматичного відшкодування ПДВ з 
бюджету; зниження ставок ПДВ та податку на прибуток; запровадження 
податкових канікул для малого підприємництва. Але задекларовані позитиви 
на практиці виявили природу «подвійних стандартів». 

Норма автоматичного відшкодування має ряд недоліків в частині 
неоднозначного визначення ряду критеріїв: 

- рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до 
сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих 



доходів) повинно бути вищим від середнього по галузі  (при цьому середній 
показник рівня податкового навантаження по галузі визначається самим 
податковим органом, відсутні джерела отримання відповідної 
об’єктивної інформації); 

- повинен бути відсутній податковий борг (при цьому незрозумілим є 
питання відповідності платника податку цьому критерію при наявності 
податкового боргу за іншими податками та зборами - наприклад, зі збору з 
першої реєстрації транспортного засобу, податку на доходи фізичних осіб, 
збору за використання води тощо). 

Незважаючи на набрання чинності Податкового кодексу з 1 січня 2011 
року, норми щодо автоматичного відшкодування поки що не знайшли 
фактичної реалізації. Податкові органи продовжують неприпустиму практику 
затягування термінів проведення відшкодування податку з бюджету. 
Зниження ставок податків, яке носить поступовий характер та починається: з 
ПДВ – з 1 січня 2014 р., з податку на прибуток – з 1 квітня 2011 р., 
нівелюється збільшенням (з 1 січня 2011 року з ПДВ та з 1 квітня 2011 р. – з 
податку на прибуток) бази та об’єктів оподаткування по цих податках  

Наприклад, по податку на прибуток – за рахунок обмеження з 1 квітня 
2011 року можливості віднесення до складу витрат платника податку сум, 
сплачених або нарахованих на користь фізичної особи – платника єдиного 
податку за надані цією особою послуги, поставлені товари, виконані роботи; 
по ПДВ – за рахунок внесення змін в порядок оподаткування комісійних 
операцій або операцій, здійснених за договорами доручення, обмеження 
права осіб на добровільну реєстрацію платниками ПДВ, внаслідок чого така 
особа втрачає право на податковий кредит (особливо у разі створення нових 
підприємств, яке передбачає внесення майнових інвестицій – нерухомості, 
обладнання, іншого майна). 

Слід погодитися з експертами, які кажуть, що взагалі не потрібно було 
цього кодексу. Можна було внести відповідні зміни до чинних законів (якщо 
була потреба щось змінювати). Якщо ж говорити про кодекс, має бути 
«зв'язок» між назвою і змістом. Тобто ніхто навіть і не думав полегшити 
роботу, а просто штучно один за одним виклали закони  

Візьмемо податок на прибуток: одна подія – нарахування, а ПДВ – 
перша з двох подій. То як можна говорити про цілісність і про те, що тут 
щось збігається? Для того, щоб справити враження, ніби це окремий 
документ, у статті 14 («Визначення термінів») зробили спробу максимально, 
хоча і не повно, викласти терміни, які вживаються у різних законах з 
оподаткування. Тобто стаття 14 – об’єднавча, а решта законів – «самі по 
собі». 

Здавалося б, кодекс містить достатньо інструментів для збільшення 
доходів бюджету від сплати ПДВ вищими темпами, ніж це дозволяє 
зростання економіки. Однак, згідно з бюджетом-2011, очікування уряду 
стосовно цього податку досить помірні. Загальні надходження від його 
сплати мають зрости лише на 3,4 %. 



Одним з головних завдань податкової реформи було підвищення 
фіскальної ефективності ПДВ. Для цього у Податковому кодексі уряд 
запровадив додаткові вимоги та обмеження для платників податків з метою 
перекриття схем мінімізації нарахування податку, а також розширив 
повноваження контролюючих органів. 

Проте аналіз бюджету-2011 показує, що на відчутний прогрес у цій сфері 
уряд не розраховує Відтак постає питання щодо ефективності 
запропонованих ідей. 

В останні роки через недоліки адміністрування і проблеми вчасного 
відшкодування ПДВ на адресу цього податку лунала колосальна кількість 
критичних зауважень. Уряд не влаштовувало те, що через застосування схем 
мінімізації бюджет втрачав мільярди, бізнес - те, що уряд використовував 
ПДВ для латання бюджетних дірок  

Через значні масштаби проблем з ПДВ ця тема стала надмірно 
політизованою. Доходило до того, що іноземні інвестори, які працюють в 
Україні, зверталися до своїх урядів з проханням посприяти відшкодуванню 
податку українською владою. Більше того, окремі політики та вищі 
чиновники захопилися небезпечними ідеями на кшталт скасування 
податкового кредиту або самого ПДВ. 

Перша пропозиція викривила би сам зміст ПДВ і перетворила його у 
багатостадійний податок з брутто обігу із ставкою 20%. Дискусія ж стосовно 
скасування ПДВ часто закінчується після актуалізації питання щодо джерел 
покриття недоїмки у розмірі третини доходів державного бюджету, яка 
виникне після реалізації такої пропозиції. 

В Україні ПДВ став чинником негативних тенденцій в економіці, однак 
у світі це ефективний податок з обігу і є обов'язковим податком у ЄС. В 
Україні законодавство передбачає необхідність гармонізації податкової 
системи з європейськими стандартами, тому ПДВ у Податковому кодексі був 
збережений. Трохи змінилося лише його адміністрування. 

Розробники документа намагалися вирішити комплекс завдань: 
перекрити найбільш поширені схеми мінімізації оподаткування, вирішити 
проблему з відшкодуванням податку, а також знизити внутрішні ціни зерно 
та металобрухт. 

Оскільки ПДВ є ключовим фіскальним податком, на який припадає 
більш ніж половина податкових надходжень, то головним завданням для 
розробників Податкового кодексу був саме перший блок. Ключових новацій 
кілька. 

1. Обмеження можливості добровільної реєстрації платником ПДВ. 
Підприємствам, сума постачання товарів і послуг яких не перевищує 300 

тисяч гривень, зберегли право на добровільну реєстрацію. Проте 
обов'язковою вимогою реєстрації став загальний обсяг постачання за останні 
12 календарних місяців іншим платникам ПДВ, який повинен бути не 
меншим від 50% від сукупного постачання. 

Тобто, щоб стати платником ПДВ, новій фірмі слід пропрацювати, як 
мінімум, рік. Ймовірно, таке обмеження має унеможливити роботу компаній-



одноденок, що використовуються для виписки необґрунтовано завищених 
податкових накладних, які інші компанії зараховують до податкового 
кредиту, мінімізуючи нарахування ПДВ. 

2. Заборона реєстрації платниками ПДВ суб'єктів господарської 
діяльності, що є платниками єдиного податку. 

Це рішення, очевидно, обумовлене намаганнями звузити практику 
використання фірм-одноденок, які часто є платниками єдиного податку, для 
мінімізації ПДВ, а також звузити ареал застосування спрощеної системи 
оподаткування. 

Платники єдиного податку зможуть компенсувати сплату вхідного ПДВ 
лише через підвищення цін на свою продукцію - на ті ж 20%. 

За таких умов будь-яке підприємство-покупець, яке є платником ПДВ, 
надасть перевагу співпраці з постачальником-платником ПДВ, оскільки 
зможе зарахувати сплачений податок до податкового кредиту. Це чергова 
норма кодексу, яка зводить спектр контрагентів платників єдиного податку 
до фізичних осіб. 

3. Виведення з об'єктів оподаткування ПДВ операцій з надання 
консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних, бухгалтерських 
послуг, а також послуг з розробки, постачання і тестування програмного 
забезпечення. 

Ця норма повинна перекрити схеми мінімізації сплати ПДВ та прибутку 
підприємств. Без права виписувати податкові накладні обсяг оплати названих 
послуг повинен зменшитися до економічного обґрунтованого. Надмірно 
інтенсивно користуючись названим переліком послуг, фірми не матимуть 
змоги зменшити свої податкові зобов'язання з ПДВ. Якщо зменшаться 
витрати на ці послуги, то відповідно зросте база оподаткування податку на 
прибуток. 

4. Обмеження терміну дії податкових накладних, які дають право на 
зарахування сплаченого ПДВ до податкового кредиту. 

Згідно з Податковим кодексом, фірма має право включити до 
податкового кредиту суму ПДВ, сплата якого підтверджена податковою 
накладною, виписаною не пізніше, ніж за 365 днів. Для тих платників 
податку, що застосовують касовий метод, - 60 днів  

Роз'яснення ДПА - у законі про ПДВ дане питання не виписане - 
дозволяло це зробити в будь-який момент протягом трьох років з дня 
виписки накладної. 

Практика, коли підприємство раптово знаходить податкову накладну 
дворічної давнини і на цій підставі розширює податковий кредит, часто 
свідчить про застосування фірм-одноденок. Трьох років більш ніж достатньо, 
аби постачальник, який виписав податкову накладну, зник у невідомому 
напрямку. 

Відтак довести факт безтоварної поставки або просто виведення коштів 
контролюючим органам доволі складно. Податкова мала два варіанти 
вирішення цієї проблеми, які вона періодично намагалася або «протягнути» 



через парламент за допомогою депутатів, або просто ввести в дію 
постановою Кабміну. 

Перший - обмеження терміну дії податкових накладних трьома 
місяцями. Другий - внесення факту подачі «старих» накладних у перелік 
підстав для виїзної позапланової перевірки. Таким чином, у кодексі 
відображений певний компроміс. 

5. Поетапне запровадження розширення реєстру податкових накладних. 
Податковий кодекс детально регламентує реєстрацію податкових накладних 
у Єдиному реєстрі податкових накладних. Тільки внесена у Єдиний реєстр 
податкова накладна є підставою для включення «вхідного» ПДВ до 
податкового кредиту. 

Розширення реєстру буде відбуватися поетапно: понад 1 мільйон 
гривень підлягають реєстрації з 1 січня 2011 року, понад 500 тисяч гривень - 
з 1 квітня 2011 року, понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року, понад 10 
тисяч гривень - з 1 січня 2012 року. 

Податкова накладна, у якій сума податку на додану вартість не 
перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню у Єдиний реєстр. 
Обов'язковою залишається вимога надання платниками разом з декларацією 
копій реєстрів в електронному вигляді. 

Теоретично Єдиний реєстр повинен сприяти більш оперативному 
виявленню фактів ухиляння від сплати та мінімізації сплати ПДВ через 
зіставлення даних платника податку та його контрагентів. Однак на практиці 
це ускладнить адміністрування і збільшить відповідні затрати підприємств, 
які в Україні і так одні з найвищих у світі. 

Крім названих обмежень, кодекс відчутно розширив права 
контролюючих органів. Здавалося б, документ містить достатньо 
інструментів для збільшення доходів бюджету від сплати ПДВ вищими 
темпами, ніж це дозволяє зростання економіки. 

Однак, згідно з бюджетом-2011, очікування уряду стосовно ПДВ досить 
помірні. Загальні надходження від його сплати мають зрости лише на 3,4 % З 
урахуванням інфляційного чинника, в умовах зростання ВВП на 4,5 % і 
промислового виробництва на       6 %, реальні доходи з ПДВ взагалі 
знизяться Одна з причин - двократне зростання у 2011 році обсягів 
відшкодування цього податку. 

Оскільки уряд прогнозує лише 10-відсоткове зростання експорту при 
стабільності гривні, то збільшення обсягів відшкодування, очевидно, 
обумовлене наміром уряду повністю погасити нинішній борг з ПДВ і 
частково погасити ПДВ-облігації. Цікаво, що при зростанні імпорту уряд 
очікує зниження як реальних, так і номінальних доходів від імпортного ПДВ, 
проте зростання - від внутрішнього. Це може свідчити, що фіскальна 
ефективність у 2011 році буде підвищуватися, у першу чергу, за рахунок 
боротьби з внутрішніми схемами мінімізації оподаткування. 

Загалом, якщо очистити розрахунки від «додаткових затрат» бюджету на 
виплату боргів з відшкодування ПДВ минулих періодів, то доходи з даного 



податку у 2011 році номінально зростуть на 16% порівняно з 2010 роком, 
реально - майже удвічі менше. 

За умови високих прогнозованих темпів відновлення економіки, 
підвищення фіскальної ефективності ПДВ, що має забезпечити не економіка, 
а боротьба з мінімізацією оподаткування, може виявитися не таким вже й 
відчутним. 

Вже декілька років владу України тай всіх її громадян, які 
замислювалися над тим чому саме вони повинні сплачувати ПДВ турбує 
питання – вдосконалювати податок на додану вартість, чи замінити на 
податок з обороту. Так, податок на додану вартість має ряд недоліків  

По-перше, він створює дисбаланс в економіці, підвищуючи ціни та 
формуючи витрати, зумовлені оподаткуванням, додаючись до витрат від 
збору податків всередині адміністративної ієрархії, котра існує для будь-
якого податку. 

По-друге, ПДВ є прикладом регресивного податку, коли громадяни з 
нижчими доходами несуть важчий податковий тягар, тому що більшість їхніх 
доходів ідуть на купівлю товарів, де присутній ПДВ: продукти харчування, 
одяг і т.д. 

По-третє, ПДВ є податком, який має найбільший вплив на збільшення 
кількості операцій з готівкою, що гальмує грошовий оборот та економічний 
ріст в цілому. Крім того, відшкодування ПДВ за експортовані товари часто 
служить причиною нелегальних операцій з грішми - в багатьох країнах, а 
особливо в Україні, та має непрямий вплив на посилення податкового тиску 
на чесних платників податків. 

Незважаючи на все сказане, податок на додану вартість є основним 
джерелом прибутку зі збору податків у багатьох країнах, включаючи 
Україну, тому що у більшості випадків такий податок легше контролювати. 
Відміна цього податку в Україні зараз може спричинити фіскальну 
катастрофу  

Дія ПДВ лягає тяжким тягарем не тільки на підприємство, але й на 
кінцевого споживача, тобто на населення. Адже ще тільки купуючи сировину 
і матеріали, необхідні для виробництва продукції, підприємство вже сплачує 
20%, які йдуть до державного бюджету. Реалізуючи свою продукцію, 
підприємство бере з покупців понад ціну ще 20% її вартості, які також йдуть 
державі. Вже тільки ці наведені факти переконливо свідчать про 
несправедливість ПДВ у соціальному плані, оскільки цим податком 
обкладаються не одержані підприємством доходи, а його витрати, пов'язані з 
виробництвом, причому підприємство, в кінцевому випадку, сплачує лише 
різницю між сплаченими та одержаними сумами ПДВ, а решту платять 
покупці продукції, які є кінцевими споживачами, в результаті чого 
купівельна спроможність населення різко падає через зростання цін, рівень 
споживання скорочується, а отже, скорочується і обсяг виробництва 
водночас полегшуючи доступ на внутрішній ринок дешевим імпортним 
товаром і сприяючи тим самим інвестуванню економіки іноземних держав, а 
не підтримці вітчизняного виробника  



Всі ці взаємопов'язані загальні проблеми з податком на додану вартість 
виникають з інших, більш конкретних проблем. Тому для розв'язання 
проблем загального характеру необхідно проаналізувати та знайти шляхи 
вирішення тих проблем, які пов'язані з чинним законодавством щодо ПДВ. 
Розглянемо їх більш детально  

Необхідно звернути увагу на дату виникнення податкових зобов'язань. 
Цією датою при отриманні підприємством грошових коштів в якості авансу 
або передплати вважається день зарахування цих коштів на розрахунковий 
рахунок підприємства, при цьому не має значення, чи відвантажена по цій 
операції продукція (товар) покупцю. Введення такого принципу визначення 
дати виникнення об'єкту оподаткування ПДВ говорить про те, що вже в 
котрий раз законодавці відійшли від принципу ввести податок на додану 
вартість, а не податок з обороту, так як підприємство, отримавши аванс 
(передплату) ще могло не понести по цій операції ніяких затрат, тому й немає 
підстав говорити про те, що створена додана вартість.  

Передплата, аванс за продукцію, по якій виробник ще не поніс ніяких 
витрат, включається в його валовий доход і по ним також стягується ПДВ. 
Реальні витрати, припустимо, будуть тільки в наступному місяці. Виходить, 
що в цьому випадку ПДВ буде сплачуватися за рахунок оборотних коштів 
виробника. А як їх відшкодовувати в наступному місяці?  

У вітчизняних економічних умовах значний розрив у часі між моментом 
виникнення податкових зобов'язань (відвантаження продукції) і моментом 
надходження коштів за цю продукцію (або й відсутність останнього 
моменту) призведе до суттєвого відволікання обігових коштів підприємств, 
що може спричинити банкрутство частини з них і у кінцевому рахунку - 
скорочення обсягу ВВП  

Цей податок у багатьох випадках змушує підприємства перераховувати 
кошти до бюджету ще до того, як продукцію вироблено та реалізовано, що в 
умовах інфляції зобов'язує їх мати у своєму розпорядженні значно більше, 
ніж необхідно, обігових коштів. Цей податок виконує не властиву податкам 
функцію конфіскації фондів відшкодування. Тому можливо було б доцільно 
здійснити диференціацію ставок ПДВ за окремими видами продукції, що має 
різний рівень рентабельності з об'єктивних причин. 

Так як зараз багато підприємств відшкодовують ПДВ із Державного 
бюджету і до того ж на їх розвиток і підтримку кошти виділяються також з 
держбюджету, то треба розглянути як впливає ПДВ на формування доходної 
частини бюджету, адже ПДВ являється фіскальним податком, тобто саме за 
рахунок надходжень від сплати ПДВ в основному і поповнюється Державний 
бюджет  

Але як відомо, щодо ПДВ, у нас завжди були проблеми з поповненням, 
Державного бюджету. Тому розглянемо надходження коштів за рахунок ПДВ 
до держбюджету.   

Що ж стосується до великої кількості пільг з ПДВ, то тут не можна 
однозначно сказати: погано це чи ні?  В порівнянні з іншими основними 
податками, бюджет найбільше втрачає саме за рахунок пільг з ПДВ. Але 



поряд з цим, за рахунок надання пільг, можна вирішити також два основних 
завдання: 

 - захистити інтереси малозабезпечених верств населення;  
 - стимулювати виробництво пріоритетних товарів, робіт та послуг.   
Тож не дивлячись на недоліки надання пільг, ми вважаємо, що все-таки в 

зв'язку з тяжкою економічною ситуацією в нашій країні, така кількість пільг 
виправдана. До того ж можна було б розширити перелік пільг щодо товарів 
першої необхідності саме для того щоб захистити малозабезпечені верстви 
населення  

Якщо порівняти правомірність використання податку на додану вартість 
для поповнення доходної частити бюджету з тяжкою економічною 
ситуацією, що склалася в Україні, то ситуація з надходженнями від ПДВ, 
складається на користь бюджету. Дефіцит бюджету, інфляційні процеси, 
державний борг, високі темпи спаду виробництва створили умови коли із 
зародженням ринкових основ господарювання в Україні рівень збільшення 
цін відхилився від рівня доходів кінцевих споживачів. У такому випадку 
виробник конкретної продукції, купивши сировину, матеріали, комплектуючі 
вироби, обладнання за ціною, збільшеною на суму ПДВ, змушений також 
підвищувати ціну на власні вироби на суму ПДВ, адже інакше матиме 
збиткове виробництво. Вироби потрапляють на ринок, де їх купують як 
працівники виробничої, так і невиробничої сфери. У зв'язку з тим, що ціна 
зросла, необхідно підвищувати обсяг коштів, призначених для сплати 
заробітної платні, пенсій, стипендій і т.п. Звідки ж їх взяти? Звичайно, 
використовують ту суму ПДВ, що надійшла як доходи до бюджету плюс 
емісійні кошти. Таким чином, кожний новий виток спричинятиме новому 
підвищенню цін. Про зменшення дефіциту бюджету у такій ситуації за 
допомогою сум ПДВ необхідно забути  

Ще однією глобальною проблемою стосовно ПДВ є його ставка. В 
сучасних умовах низької заробітної платні переважної частини населення, 
постійної затримки її виплати, тяжкої економічної ситуації ставка ПДВ все-
таки завищена. Ми вважаємо, що на період подолання економічної кризи 
доцільно було б знизити ставку (Податковим кодексом передбачена ставка 17 
%) з метою розширення сукупного суспільного попиту. А також можна було 
б ввести декілька податкових ставок для різних груп товарів.   

При зменшеній ставці податку у суб'єктів господарювання можуть 
з'явитися додаткові стимули для збільшення обсягів виробництва продукції 
та надання послуг, в результаті чого буде мати місце розширення бази 
оподаткування та, у кінцевому рахунку, зростання загальної суми доходів 
бюджету. Нарешті, зменшення податкового тиску може сприяти збільшенню 
доходів населення та зростанню сукупного попиту  

Непослідовність податкової політики, яка проводилася різними урядами, 
обумовлює нестабільність та недосконалість системи адміністрування ПДВ, 
зокрема: 

- існування численних правових колізій у сфері адміністрування ПДВ; 
- непередбачуваність змін у податковій політиці; 



- наявність економічно невиправданих пільг з ПДВ, цільове призначення 
яких є непрозорим, а механізм контролю за ефективністю їх застосування – 
недосконалим. 

Пропонуємо, як варіант замінити ПДВ податком з обороту (податком з 
продажу). Така б заміна спростила би обчислення податку. Але тоді виникає 
проблема з тим, що в такому випадку буде обкладатися не лише жива праця, 
але й матеріальні втрати. В результаті за єдиної ставки оподаткування може 
опинитися, що податок за абсолютною величиною для матеріаломістких 
виробництв може перевищити додану вартість (зарплату та прибуток) 
підприємства, що є нонсенсом. Або ж, щоб запобігти цьому, знадобиться йти 
на значну диференціацію ставок оподаткування зі систематичним їх 
коригуванням  

Є варіант замінити ПДВ на додатковий податок на зарплату та прибуток. 
Це теоретично можливо шляхом збільшення ставок на зарплату та прибуток. 
У цьому випадку бюджет зберігає свої позиції, але виникають нові витрати 
на перехід від однієї системи оподаткування до іншої. Та зараз важко сказати 
без спеціальних досліджень, що таке технічне спрощення розрахунку 
податків буде економічно ефективним. 

Пропозиція заміни ПДВ податком на дохід є кращим, особливо, 
враховуючи те, що дохід і додана вартість – поняття досить близькі. Але 
обчислення податку в цьому випадку було б набагато простішим, оскільки 
його розрахунок краще б застосовувався до існуючої системи 
бухгалтерського обліку. Крім того, цей податок вже існував раніше і тому 
відновити попередню практику не так вже й важко. Але ефективність цієї 
заміни теж невідома. 

Можливе введення диференційної квоти оподаткування залежно від 
величини доданої вартості, яка формується відпускними цінами 
товаровиробника. Диференційні квоти виконуватимуть регулювальну і 
стимулюючу функції: регулювальна функція полягає у наданні окремим 
підприємствам низьких ставок оподаткування з метою прискореного 
розвитку тих чи інших виробництв; стимулююча функція стримуватиме 
необґрунтоване зростання цін, що встановлюються товаровиробниками (а 
також посередниками), особливо монополістами, оскільки за надприбутки 
доведеться (при диференційній шкалі) сплачувати до казни країни значно 
більше грошей. Якщо ж монополісти захочуть необмежено підвищувати ціни 
з метою «розчинити» платежі щодо ПДВ, то ринковий механізм обмежить це 
бажання. Адже на ринку є правило: тут завжди править попит. Якщо попит 
перевищує пропозицію, ціни зростають, якщо пропозиція попит – ціни 
знижуються.  

Деякі спеціалісти пропонують вийти з цієї проблеми шляхом 
запровадження змішаної системи оподаткування, за якої паралельно з 
існуючою специфічною ставкою буде існувати адвалерна частина при 
обов’язковому фіксуванні роздрібної ціни. Причому доручити її 
адміністрування податковій адміністрації з подальшим переказом 
відрахувань до Пенсійного фонду. Цим заходом вдалося б зберегти 



виробництво, наповнити бюджет та й частково вирівняти податкове 
навантаження. Хоча в цьому випадку будуть проблеми зі складним 
механізмом адміністрування змішаного акцизу та правильним визначенням 
максимальних роздрібних цін. 

Висновки та перспективи подальших розробок. ПДВ чи будь-які інші 
податки на продаж – це окрема проблема в Україні, що потребує ґрунтовного 
реформування, тому ми пропонуємо певні шляхи вдосконалення податку на 
додану вартість. Для адаптації непрямого оподаткування до вимог ЄС в 
контексті зниження податкового навантаження на найбідніші верстви 
населення, існує об’єктивна потреба у підвищенні ефективності податкового 
адміністрування і контролю. Це сприятиме легалізації бізнесу і скороченню 
обсягів мінімізації сплати податків у державі. Адже вихід із тіні і відмова від 
податкових зловживань обумовлюються не лише розміром ставок податків, а 
й здатністю держави запобігати протиправним діянням і створювати умови 
для підвищення добровільності сплати податків. Зазначений підхід є основою 
гармонізації непрямого оподаткування і подальших досліджень векторів 
адаптації механізму справляння ПДВ. Серед них: 

1) Посилення фіскальної ефективності та регулюючої дії ПДВ, зокрема, 
за рахунок застосування диференційованого підходу при наданні права на 
відшкодування ПДВ з бюджету відповідно до пріоритетів економічної 
політики, розв’язання проблеми відшкодування за рахунок запровадження 
комплексу тимчасових обмежень права платників на отримання 
відшкодування з бюджету і диференціації строків виплат, оподаткування 
сировинного експорту за стандартною ставкою; додатково обґрунтована 
необхідність зниження податкового тиску за рахунок зниження ставки 
податку, забезпечення справедливого розподілу тиску податку за рахунок 
упорядкування пільг. 

2) Зменшення ставки ПДВ та введення декілька податкових ставок для 
різних груп товарів. При зменшеній ставці податку у суб'єктів 
господарювання можуть з'явитися додаткові стимули для збільшення обсягів 
виробництва продукції та надання послуг, в результаті чого буде мати місце 
розширення бази оподаткування та, у кінцевому рахунку, зростання загальної 
суми доходів бюджету. Нарешті, зменшення податкового тиску може 
сприяти збільшенню доходів населення та зростанню сукупного попиту.  

3) Запровадження якісно нової моделі адміністрування податку на 
додану вартість, яка базується на автоматизації процесів збору та аналізу 
інформації про рух сум податку в розрізі контрагентів, що має надходити як 
від суб’єктів господарювання, так і від банківських установ та органів 
Державного казначейства України. 

4) Формування електронної бази даних про платників податків 
(«податкові історії»), у тому числі засновників підприємств. З метою дієвості 
механізму реєстрації податкових накладних в електронному виді доцільно 
впроваджувати єдиний звітний період - один місяць. Підвищення 
ефективності перевірочної роботи, яке дасть змогу за рахунок 
автоматизованого відбору платників для документальних перевірок виявляти 



ухилення від оподаткування при загальному зменшенні кількості перевірок 
та перевіряючих, забезпечити невідворотність відповідальності порушників. 
Це також надасть можливість спрощення та прискорення діючої процедури 
автоматичного відшкодування ПДВ.  

5) Скасування обмежень щодо можливостей добровільної реєстрації 
платниками ПДВ та обмежень щодо платників єдиного податку. 

6) Впорядкування і спрощення норм податкового законодавства, яке 
полягає у спрощенні, стабільності та передбачуваності в адмініструванні 
ПДВ, запровадження обов’язкової перевірки ефективності запропонованих 
змін за допомогою імітації моделі; змінити механізм справляння ПДВ щодо 
підприємств торгівлі та посередницької діяльності. Встановити, що об'єктом 
оподаткування у вказаних підприємствах виступає валовий дохід, який 
визначається як різниця між ціною реалізації та ціною придбання. Це дасть 
можливість не застосовувати до підприємств торгівлі та посередницької 
діяльності механізм відшкодування податку на додану вартість. 

7) Ввести заборони на відшкодування податку деяким категоріям 
юридичних осіб, зокрема новоствореним та збитковим, і впровадження 
інституту погашеної податкової накладної, що буде сприяти підвищенню 
рівня контролю над правомірністю нарахування й одержання відшкодування 
ПДВ із бюджету. 

8) Необхідно узгодити норми щодо оподаткування прибутку 
підприємств та оподаткування податком на додану вартість, в тому числі 
щодо дат визначення доходів та витрат виробництва, податкового 
зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ. 

9) Необхідно посилити заходи організаційно-правового характеру, 
спрямованих на створення налагодженої системи взаємодії між 
контролюючими та правоохоронними органами у напрямку посилення 
контрою за сплатою та відшкодуванням податку на додану вартість, сплатою 
акцизного податку. 

10) Необхідно законодавчо заборонити діючу практику внесення змін і 
доповнень у Податковий кодекс України. Механізм стягнення податків, їх 
ставки та пільги повинні бути стабільні протягом бюджетного року. Платник 
повинен знати: за що, коли і скільки він повинний платити і що ситуація буде 
стабільною протягом певного часу.  
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Анотація. Актуальність теми дослідження обумовлена теоретичною і 
практичною значущістю питань, що стосуються суті і нормативно-правового 
регулювання спрощеної системи (спеціальних режимів) оподаткування 
малого бізнесу в Україні. Об'єктом дослідження є громадські 
правовідносини, що складаються в процесі нормативно-правової 
регламентації спрощеної системи оподаткування в Україні, а так само її 
використання і застосування індивідуальними підприємцями і організаціями 
на практиці. Предмет дослідження - норми фінансового права, за допомогою 
яких здійснюється нормативно-правова регламентація спрощеної системи 
оподаткування в Україні і представлена в законодавчих і нормативних актах. 

 
Annotation. Actuality of research theme is conditioned theoretical and 

practical meaningfulness of questions which touch essence and normatively legal 
adjusting of the simplified system (dedicaded modes) of taxation of small business 
in Ukraine. Objekt of research  is public legal relationships which are folded in the 
process of normatively legal regulations of the simplified system of taxation in 
Ukraine, and similarly its use and application individual businessmen and 
organizations in practice. The article of research is norms of financial right, by 
which carried out normatively legal regulation of the simplified system of taxation 
in Ukraine and presented in legislative and normative acts. 

 
Ключові слова: оподаткування, спрощена система оподаткування, 

економічна реформа, фінансове право, податковий режим, державне 
регулювання малого підприємництва, малий бізнес.  

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Здійснення економічної 

реформи і розвиток ринкового господарства неможливе без формування 
конкурентного середовища, у тому числі, розвитку інституту 
підприємництва, створення умов для розвитку малого бізнесу. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. 

Мета статті. Виступаючи особливим сектором економіки, малий бізнес 
здатний оперативно реагувати на динаміку попиту і насичувати ринок 
необхідними товарами і послугами, створювати робочі місця, забезпечувати 
високу окупність витрат, ефективно протидіяти свавіллю монополій. 
Статистичні дані і публікації по малому бізнесу свідчать про те, що малий 
бізнес не отримав в Україні належного розвитку. 

 
Виклад основного матеріалу. Причин незадовільного положення 

малого підприємництва багато. Але головна причина, на наш погляд, 
криється у відсутності якості сформованої в Україні системи державного 
регулювання малого підприємництва і дієвої системи оподаткування, які 
могли б стати стимулюючими чинниками розвитку малого підприємництва в 
Україні. 



Вказана обставина свідчить про істотне практичне і теоретичне 
значення формування і розвитку вчення про спеціальні податкові режими, і 
зокрема про спрощену систему оподаткування 

Проведене дослідження по теоретичних і практичних аспектах 
спрощеної системи (спеціальних режимів) оподаткування, і її нормативно-
правовому регулюванні, свідчить про те, що реформування податкової 
системи в цілому, у тому числі по спрощеній системі оподаткування малого 
бізнесу, в країні здійснюється з моменту ухвалення Закону України 
«Податковий кодекс України». 

Мале підприємництво має важливе значення не лише в економіці 
країни, але і в соціальному плані: створює нові робочі місця, малим 
підприємством легше управляти в умовах нестабільного курсу національної 
валюти, приносить реальні гроші до бюджету не лише центру, але і регіонів, 
що особливо важливо. Доля продукції малих підприємств в загальному 
об'ємі реалізованої продукції (робіт, послуг) в Україні в 2006-2009 роках 
складала від 1,6 до 18 %. Це значний показник для української економіки, 
якщо враховувати ту обставину, що в країні на державному рівні малому 
бізнесу не приділяється достатньої уваги і підтримки. За деякими оцінками в 
малому бізнесі України працює приблизно 5,5 - 6,5 млн. чоловік як найняті 
робітники. 

Відмітимо позитивний вплив малого підприємництва на економіку 
України. За даними Держкомстату України за 2006-2009 роки кількість 
малих підприємств склала: в 2005 р. - 238 тис., в 2006 році - 307,4 тис., в 
2007 році - 358,5 тис., в 2008 році - 342 тис., в 2009 році - 315,2 тис. 
підприємств. Доля продукції малого бізнесу в загальному об'ємі реалізації 
країни склала: в 2005 році - 5,5 %, в 2006 році - 18,8 %, в 2007 році - 18, 1 %, 
в 2008 році - 16, 3 %., в 2009 році - 16,6 %. 

Найбільш сприятливим для країни, у тому числі малого бізнесу, був 
2007 рік: найменше число безробітних, зростання середньомісячної 
зарплати, збільшення діючих малих підприємств, найбільша сума інвестицій 
в основний капітал малого підприємства. За 2010 рік по малому бізнесу 
статистичних  даних не опубліковано. Але вже дані 2009 року за деякими 
показниками сигналізують про погіршення ситуації в малому бізнесі: 
зменшується кількість найнятих робітників, падає дохід населення, 
спостерігається зростання «тіньової економіки». 

За даними ДПСУ, в 2011 році в цілому по країні пішли з бізнесу 245,83 
тис. підприємців, ліквідувавши свою реєстрацію у відповідному відомстві. 
Подали ж заяв про реєстрацію підприємницької діяльності тільки 176,7 тис. 
людина. У 2011 році незначний приріст підприємців зафіксований тільки в 
АРК і Харківській області. За підсумками реєстрації підприємців в 2012 році 
склало 1089 млн. чоловік. 

Саме тому найбільший резонанс в країні викликали аспекти 
реформування спрощеної системи (спеціальні режими) оподаткування  
(ССО) малого бізнесу. Доцільність спрощеної системи оподаткування для 
малого бізнесу не викликає сумнівів. Держава при цьому отримує чітко 



прогнозовані і практично безризикові вступи до бюджету, які, до того ж, 
легко адмініструються. 

В той же час, розроблена система оподаткування, що дістала назву 
спрощеної і введеної в оновленому варіанті по Податковому кодексу 
України з 01.01.2011 року, а з уточненнями і доповненнями з 01.01.2012 р., 
заснована на спеціальних режимах, які практично непосильні для малого 
бізнесу, і змушує суб'єктів малого підприємництва або приховувати частину 
своєї діяльності або зовсім закривати свій бізнес. Окрім високих податків, 
одним з найбільш негативних чинників, що заважають нормальному 
розвитку бізнесу, є надмірний адміністративний тиск з боку фіскальних 
органів, а також відсутність фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу в 
Україні з боку держави. 

За твердженням ДПСУ припиняє свою діяльність лише той бізнес, 
який, знаходячись на спрощеній системі, був задіяний в схемах мінімізації 
податків (за умови договірних стосунків з юридичними особами). Проте це 
не так. 

Аналіз позитивних і негативних якостей УПСНО свідчить: 
Позитивні якості: 
1.С 01.01.2012 р. перестав існувати фіксований податок - підприємці, 

що працюють на продуктових і товарних ринках, отримують В ДПІ 
свідоцтво платника єдиного податку. 

2.Свидетельство про сплату єдиного податку тепер зробили 
безстроковим. При цьому у підприємця залишилося право раз на рік міняти 
систему оподаткування - звертатися в податкову треба лише в цьому 
випадку. 

3.Предпринимателей розділили на чотири групи, 1-3 групи - фізичні 
особи-підприємці, в 4 групу включили юридичних осіб, які знову знайшли 
право працювати по спрощеній системі оподаткування. 

4.Изменились ставки податків для різних груп, які тепер залежать від 
річного обороту, кількості найнятих робітників і сфери діяльності. 

5.Улучшили соціальний захист підприємців, яким тепер надали право 
йти у відпустку або на лікарняний. А найголовніше зміна - підприємцям - 
фізичним особам дозволили працювати з ПДВ і відмінили заборону для 
юридичних осіб відносити послуги спрощенців на валові витрати. 

6. По статті 297.1 ПКУ платники єдиного податку звільняються від 
нарахування, сплати і надання податкової звітності по наступних податках і 
зборах : податку на прибуток підприємства; податку на прибутки фізичних 
осіб; податку на додану вартість по операціях постачання товарів робіт і 
послуг; земельного податку, окрім земельного податку за земельні ділянки, 
не використовувані ними для здійснення господарської діяльності і деякі 
інші. 

7.Предприниматели мають право вибору групи платника податку і 
добровільно подають заяву про перехід на спрощену систему оподаткування, 
причому при зміні видів діяльності і суми доходу та ін., можуть перейти в 



іншу групу платника податків. Юридичні особи можуть знаходитися тільки 
в 4 групі. 

8.Введені чіткі і зрозумілі критерії умов застосування спрощеної 
системи (спеціальні режими) оподаткування малого бізнесу (таблиця 1). 

Негативні якості:  
Таблиця 1. 

Умови застосування спрощеної системи оподаткування 
Критерії Фізичні особи - підприємці Юридичні особи 
 група 1 група 2 група 3 група 4 

1 2 3 4 5 
150 000 1 000 000 3 000 000 5 000 000  

Граничний 
об'єм  
прибутків 
протягом 
календарного 
року, грн. 

 
Якщо річний об'єм фізособи  - підприємця не перевищить 
150 тис. грн., воно має право на власний розсуд вибрати 
будь-яку групу (1.  2 або 3), враховуючи при цьому наявність 
/ відсутність працівників і плановані види діяльності. 
Якщо річний об'єм фізособи - підприємця не перевищить 
1000000 грн.,   то навіть  за умови  відсутності  найнятих 
робітників і дотримання критерію по видах діяльності 
воно може бути включене лише в 2 групу платників єдиного 
податку. 

 
Юридичні особи 
потрапляють 

виключно у 
групу 4 

платників 
єдиного податку. 

10 
(одночасно) 

20 
(одночасно) 

 
Максимальне 

число найнятих 
робітників 

 
Не повинен 

використовуватися 
наймана праця  

 
При розрахунку   загальної   кількості  
осіб, що перебувають в стосунках з 
фізособою, -  єдиноподатковцям,   не  
враховуються найняті    робітники.    
Що знаходяться    у відпустці  по   
вагітності  і пологам,   а також у 
відпустці по догляду за дитиною до 
досягнення      ним      передбаченого 
законодавством віку. 

При             
розрахунку 
Середньооблікової 
чисельності 
працівників слідує 
керуватися 
Інструкцією       № 
286. 

 
 

Види 
господарської 

діяльності 

  
Роздрібний продаж 
товарів з 
торговельних 
місць на ринках 
і/або 
надання 
побутових послуг 
населенню 

1.Надання  послуг 
(в т.ч.        побутових) 
платникам    єдиного 
податку і/або населенню 
окрім     посередницьких 
послуг       з       купівлі 
продажу,       оренді      і 
оцінюванню 
нерухомого майна 
(гр.    70.31    КВЕД    
ДК 
009:2005); 
2.Производство      і/або 
продаж товарів; 
3.Деятельность  у  сфері 

 
 

Будь-які  види  діяльності,  окрім 
недозволених (п. 291.5 ПКУ) для 

платників єдиного податку. 



ресторанного 
господарства 

 

1.Сокращение видів діяльності для спрощенців, що практично знищує 
можливий розвиток малого бізнесу. 

2.Жесткое закріплення норм спрощеної системи оподаткування : 
кількість найнятих робітників; видів діяльності, якими може займатися 
підприємець та ін. При будь-якому відхиленні необхідно переходжувати в 
іншу групу оподаткування. 

3.Введение додаткового податку (екологічного) для усіх підприємців, 
навіть якщо діяльність підприємця не пов'язана з переробкою, експлуатацією 
природного середовища, а також забрудненням повітря, води і землі. 

4.Ставки єдиного податку і об'єкти обкладення для 1-ої і 2-1 груп 
підприємців прив'язані до мінімальної заробітної плати. Ця цифра міняється 
за 2009 -2011 роки по 5 раз на рік, теж буде і в 2012 році. Який конкретно 
відсоток від мінімальної зарплати треба платити, вирішують місцеві ради, 
які призначають в основному тільки максимальні ставки. В результаті 
підприємці офіційно призначають тільки мінімальну ставку зарплати 
найнятим робітникам, а доплата здійснюється в конвертах. 

5. Окрім податку, треба платити і Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) «за 
себе» у розмірі 34,7% від мінімальної зарплати (1073* 34,7%) у розмірі 
372,33 грн. Також ЄСВ в розмірі від 36,76 до 49,70% (залежно від класу 
професійного ризику) повинен сплачуватися при нарахуванні зарплат 
найнятих робітників і на кожного члена сім'ї, який бере участь в 
підприємницькій діяльності (у розмірі не менш мінімального внеску). У 
результаті в 2012 році єдиний податок і ЄСВ для підприємців другої групи 
разом узяті податки дають велику суму, чим в 2011 році, приблизно на 30-40 
% вище. 

6. Посилилося адміністрування податків, введені фактичні перевірки 
без урахування конституційних прав підприємців, при яких може 
перевірятися повний обсяг діяльності малого підприємства при 
щонайменшому підозрінні про приховання податків від податкових органів 
або порушення податкового законодавства. Для такій перевірці досить 
інформації від «доброзичливців» або конкурентів. 

7.Ведение податкових канікул (мається на увазі нульова ставка на 
прибуток до 2016 року), можуть отримати підприємства, якщо вони 
відповідають встановленим критеріям ПКУ: середня заробітна плата що 
одного працює упродовж останніх чотирьох податкових періодів (чотирьох 
кварталів) повинна досягати не менше двох мінімальних заробітних плат. 
При цьому по усіх інших податках канікули не передбачені і залишається 
ЄСВ 34,7 % на мінімальну заробітну плату (пенсійні внески у розмірі 33,2 % 
від нарахованої заробітної плати), плюс оплата оренди приміщення, 
виробничі витрати і бажання власників отримати дивіденди від своєї 
діяльності. 



8.Наделение податкових органів максимальними і не контрольовані 
іншими органами державного управління правами в частині отримання 
податків від платників. 

Аналіз Податкового кодексу і законодавчі зміни і доповнення до нього 
свідчить, за твердженням експертів і аналітиків - економістів, про те, що в 
Україні малий бізнес свідомо знищується на користь великого капіталу. Такі 
чинники як високі податки, фактична безконтрольність фіскальних органів, 
значний сектор тіньової економіки, відсутність стійкої податкової 
законодавчої бази - створюють несприятливий бізнес-клімат і не дають 
структурно розвиватися вітчизняній економіці. Крім того, гальмують 
приплив зарубіжних інвестицій, що є потужним чинником активізації 
економічних процесів в країні. 

Висновки і пропозиції. Від активної частини діючих підприємців 
поступають пропозиції по внесенню змін до діючого Податкового кодексу і 
вдосконаленню УСНО. А саме: 

1.Отменить перевірку первинної документації, що підтверджує 
походження товару за три роки і тим самим зменшити можливий штраф, що 
становить по ПКУ від 3,5 до 25 тис. грн. Пояснюється це тим, що ведення 
діяльності в умовах дрібнооптової і роздрібної торгівлі, особливо овочами і   
фруктами,   пов'язано   з   особливостями  їх  придбання   для   наступної  
продажі: це може бути закупівля продуктів у приватних 
сільськогосподарських фермерів, приватних осіб - селян, дачників, які, 
природно не оформлюють  свій продаж СПД накладними. Нарешті, фермер 
може вирощувати овочі і фрукти і сам їх реалізовувати на ринках. 

2.Отменить для підприємств малого бізнесу фактичні перевірки. 
Досить планових і позапланових перевірок. 

3.Изменить ставки податку для людей, які займаються 
підприємницькою діяльністю неповний робочий місяць. Тобто працюють 
тільки в суботу - воскресіння. Наприклад, виїжджають торгувати в сільські 
райони. Для них пропонується змінити ставки єдиного податку у бік 
зменшення і зменшити удвічі ставку єдиного соціального внеску. 

4. Передбачити варіанти і умови, при яких єдинщики можуть 
розраховуватися за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) в 
готівковій і/або безготівковій формі. Тобто, дозволити бартерні операції і 
взаємозаліки. Це умова життєво важлива для виживання малого бізнесу за 
відсутності або браку грошових оборотних коштів. Часткове зняття або 
пом'якшення цього обмеження дозволить малому підприємству не зупиняти 
діяльність і уникнути збитків, які можуть привести до втрати фінансової 
стійкості підприємства на ринку. 

Отже, аналіз критичних зауважень по застосуванню спрощеного 
оподаткування дозволить ДПАУ і КМУ не лише удосконалювати систему 
оподаткування, в т. ч. і спрощену систему оподаткування, але і розробити 
найбільш ефективний і привабливий для підприємців механізм 
оподаткування суб'єктів господарювання в малому бізнесі. 
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
 

Анотація. В статті розглянуті особливості зміцнення фінансової бази 
місцевих органів самоврядування. Виявленні недоліки і переваги 
застосування міжбюджетних трансфертів у сучасних умовах розвитку 
України.  Запропоновані дії які необхідно впровадити для збільшення  
фінансових  ресурсів  місцевих  бюджетів  для  створення соціально-
економічних передумов місцевого розвитку. 

 
Annotation . In the article the considered features of strengthening of capital 

base of local organs of self-government. Exposure failings and advantages of 
application of interbudgetary transfertiv in the modern terms of development of 
Ukraine.  Offered actions which must be inculcated for the increase  of financial  
resources  of local  budgets  for  creation of socio-economic pre-conditions of local 
development. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Місцевим бюджетам як 
фінансовій основі місцевого самоврядування належить особливе місце в 
економічній системі країни, а збільшення надходжень до місцевих бюджетів і 
водночас зміцнення фінансової незалежності органів місцевого 
самоврядування, є досить актуальним для України. 

  Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Проблема формування доходної бази місцевих 
бюджетів останніми роками перебуває в центрі уваги науковців, працівників 
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та фінансових органів. 
Серед українських вчених треба згадати О. Василика, О. Кириленко, В. 
Кравченка, І. Сазонця, В. Швеця, І. О. Луніну, І. Чугунова та ін. Місцеві 
бюджети займають одне з центральних місць в економічній системі кожної 
держави, в них зосереджується значна частина державних фінансових 
ресурсів. Місцеві бюджети є найбільш чисельною та визначальною ланкою 
бюджетної системи країни, вони відіграють важливу роль у перерозподілі 
валового національного продукту, фінансуванні державних видатків, перш за 
все, соціальної спрямованості. У них зосереджено понад 80 % від усіх 
фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні місцевого 
самоврядування. Зважаючи на те, що доходи місцевих бюджетів займають 
вагоме місце у фінансових ресурсах органів місцевого самоврядування, 
особливого значення набувають проблеми удосконалення механізму 
мобілізації та зростання обсягів їхніх власних надходжень. Таким чином, 
вирішення практичних питань, пов’язаних із зміцненням власної дохідної 
бази органів місцевої влади, оптимізацією її складу та структури потребують 
досить глибокого теоретичного осмислення суті та призначення доходів 
місцевих бюджетів 

Процес формування місцевих бюджетів в Україні донині має багато 
невирішених нормативно-правових, методологічних та організаційно-
технологічних питань, що негативно позначаються на якості прийнятих 
місцевих бюджетів, а звідси – на вирішенні питань місцевого значення. 
Оскільки збалансованість бюджету адміністративно-територіальної одиниці 
або регіону базується на стабільних і достатніх джерелах надходжень, а 
фінансова самостійність територій – на достатньому обсязі не тільки 
видаткових, але і податкових прав і на незначній залежності від бюджетів 
вищого рівня, система формування та виконання місцевих бюджетів і 
регулювання міжбюджетних відносин і надалі потребуватиме коригування та 
реформування.  
 Мета статті. Метою дослідження є вивчення сучасного стану та 
перспектив формування фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування,   виявлення шляхів вдосконалення механізму формування 
фінансової бази органів місцевого самоврядування в Україні. Для цього 
необхідно прослідити систему формування доходів місцевих бюджетів, 
проаналізувати структуру надхлоджень, виявити недоліки і переваги 
застосування міжбюджетних трансфертів, запропонувати дії щодо  
збільшення  фінансових  ресурсів  місцевих  бюджетів   



Виклад основного матеріалу. З року в рік місцеві бюджети набувають 
дедалі більшої ваги як за обсягом фінансових ресурсів держави, так і щодо 
розв'язання соціально-економічних проблем регіонів, де проживає переважна 
частина населення України. У нашій країні кількість місцевих бюджетів чи 
не найбільша в Європі: у 2011 році їх налічувалось більше 12 тис. місцевих 
бюджетів. За кількістю місцевих бюджетів серед європейських країн Україна 
поступається  

Аналіз системи формування доходів місцевих бюджетів України у 
2006-11 рр., наведений в Рис.1., свідчить про те, що за останні 5 років 
спостерігається нестабільна тенденція в формуванні дохідної частини 
бюджету. З 2007-2011 роки  доходи бюджету збільшились в  1,48 рази або  на 
31107,6 млн. грн. Однак ця тенденція не втрималась і вже на протязі 2008 та 
2009 роках спостерігаємо незначне зменшення  дохідної частини місцевого 
бюджету в 0,96 рази або на 2836,4 млн. грн. В 2011 році порівняно з 2010 
роком доходи місцевого бюджету збільшились на 5940,9 млн. грн. Такі  хоч 
не значні, але позитивні  зрушення у формуванні дохідної частини  місцевого 
бюджету, в основному пов’язані зі зростанням надходжень від податку з 
доходів фізичних осіб та зборів за спеціальне  використання  природних  
ресурсів, та з Прийняттям у 2010 році Бюджетного та Податкового Кодексів. 
хоча також , потребують внесення змін інші законодавчі та нормативні 
документи, насамперед  ті,  що  регулюють  питання  фінансового  
забезпечення  органів  місцевого самоврядування. 
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Рис.1 Динаміка доходів місцевих бюджетів за 2007-2011р.(без урахування міжбюджетних 
трансфертів) 

   Джерело: Виконано автором за даними  [5]. 
 

Найбільше  доходів в 2011 році (без  урахування  міжбюджетних  
трансфертів) надійшло  до  бюджетів  м. Києва (майже 5,0 млрд. грн.,  або 
12,5 % усіх доходів  місцевих  бюджетів),  Донецької (4,7 млрд. грн.,  або 11,9 
%), Дніпропетровської (4,0 млрд. грн.,  або 10,0 % ) та  Харківської (2,4 млрд. 



грн., або 6,0 %) областей.  Найменше  доходів  надійшло  до  бюджетів  м. 
Севастополя (440,1 млн. грн.,  або 1,1 % усіх  доходів  місцевих  бюджетів), 
Чернівецької (476,7 млн. грн.,  або 1,2 % ) та  Тернопільської (489,8 млн. грн., 
або 1,2 %) областей [3]. 

 Незважаючи на незначні позитивні зрушення у формуванні дохідної 
частини бюджету після  прийняття  Податкового  кодексу  місцеві  бюджети  
продовжують  залежати  від загальнодержавних податків, переданих на 
місцевий рівень, та дотацій і субсидій із державного бюджету.  А  відтак,  
проблема  зміцнення  фінансового  ресурсу  місцевого  самоврядування 
залишається надзвичайно актуальною для всіх місцевих бюджетів.   
Упровадження  Податкового  кодексу  не  забезпечило  вирішення  питання  
достатнього наповнення  фінансового  ресурсу  місцевого  самоврядування  
через  відмову  від повномасштабного оподаткування нерухомості, від 
запровадження місцевих набавок до ставок податку  на  прибуток  
підприємств  або  зарахування  частини  надходжень  цього  податку  до 
місцевих  бюджетів,  а  також  через  уповільнення  надходжень  єдиного  
податку  внаслідок переходу частини платників єдиного податку на звичайну 
систему оподаткування, відмову від ринкового збору тощо (Рис.2). 

Компенсатором надходжень від цих податків, вочевидь, має стати 
податок на нерухоме майно.  Але  стаття 265 Податкового  кодексу  містить  
низку  положень (визначення  бази оподаткування об’єктів, що знаходяться у 
спільній сумісній власності, високі порогові значення площі  нерухомості,  
що  звільняється  від  оподаткування  тощо),  які  суворо  обмежують 
потенційний  обсяг  надходжень  від  оподаткування  нерухомого  майна,  а  
отже  залишають невирішеним  питання  забезпечення  місцевого  
самоврядування  стабільними  податковими джерелами надходжень.  
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Рис.2 Динаміка  надходжень місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів України за 
2007-2011р 

      Джерело: Виконано автором за даними  [5]. 
 



Аналізуючи  динаміку надходжень місцевих податків і зборів до 
місцевого бюджету України за 2007-2011рр. спостерігаємо значне 
збільшення місцевих податків і зборів в 2011 році порівняно з 2010 в 3,11 
рази або на 1730,3 млн. грн. Це пояснюється тим що з прийняттям 
Податкового Кодексу до місцевих податків і зборів входить єдиний податок. 
З 2007 - 2010   плавний зріст надходжень місцевих податків і зборів до 
місцевого бюджету України на 89,5 млн. грн. Розглянемо динаміку 
надходжень  плати за землю у 2007-2011рр. так як це може стати  джерелом 
забезпечення  місцевого  самоврядування  стабільними  податковими  
надходженнями Рис 3., свідчить про те що за останні 5 років спостерігаємо 
стабільне збільшення надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів в 
2,75 рази або  на 6811,7 млн. грн. В 2011 порівняно з 2010 збільшення 
надходжень від плати за землю в 1,12 рази або на 1161,1млн.грн. Таким 
чином, плата за землю може стати компенсатором недоотриманих доходів 
місцевих бюджетів. 
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Рис.3 Динаміка  надходжень плати за землю до місцевих бюджетів України за 2007-2011р 
Джерело: Виконано автором за даними  [5]. 
 

Відмова  в  ході  нещодавно  проведеної  податкової  реформи  від  
закріплення  значущих дохідних джерел за місцевим рівнем на фоні 
незначного обсягу їх власного фінансового ресурсу актуалізує  питання  
пошуку  альтернативних  форм  фінансування  проектів  розвитку  місцевої 
інфраструктури, серед яких місцеві запозичення та гарантії, державно-
приватне партнерство та інші.  Але  залучення  таких  ресурсів  пов’язане  з  
прийняттям  певних  довгострокових зобов’язань,  у  тому  числі  фінансових,  
що  не  регламентується  чинним  законодавством.  Так, статтею 23 
Бюджетного кодексу встановлена можливість взяття бюджетного 
зобов’язання лише за наявності відповідного бюджетного призначення, що 
затверджується рішенням про місцевий бюджет на один рік.  Усе  



вищезгадане  стримує  реалізацію  проектів  розвитку  місцевої  
інфраструктури, нормативна  вартість  та  обсяг  робіт  яких  перевищують  
відповідні  доступні  бюджетні  ресурси  одного бюджетного року [1, с. 356].  

Також  слід  зазначити,  що  практично  не  зменшується  залежність  
місцевих  бюджетів  від трансфертів із державного бюджету -  частка 
останніх у структурі доходів кожен рік зростає. Такий стан свідчить про 
неспроможність органів місцевого самоврядування самостійно за рахунок 
виключно власних коштів виконувати покладені на них функції на 
належному рівні та суттєву залежність від коштів з державного бюджету 
(Рис.2). 
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Рис. 4.Частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів за період з 2006-2011 роки, 
Джерело: Виконано автором за даними  [5]. 

 
Аналізуючи частку трансфертів у доходах місцевих бюджетів, бачимо 

що в 2011 році порівняно з 2010 роком вона зросла на 3,3%. Зростання 
спостерігається починаючи з 2007 року порівняно з 2011 роком частка 
трансфертів зросла в 1,2 рази або на 10,8%. 

Така ситуація продовжує негативно впливати на активність органів 
місцевої влади, спрямовану на підвищення доходів місцевих бюджетів. У 
даний час міжбюджетні трансферти у більшості випадків спрямовуються на 
покриття дефіциту доходів та для виконання функцій місцевих органів влади 
та самоврядування, що в основному надаються у вигляді дотацій 
вирівнювання. Трансфертна політика, яка спрямована на виконання 
інвестиційних проектів є досить несуттєвою, трансферти, які надаються 
місцевим бюджетам в даний час не спрямовані на забезпечення економічного 
розвитку регіонів. Аналіз структура обсягу міжбюджетних трансфертів 
місцевих бюджетів з державного бюджету за період 2008-2011 рр.  наведений 
у Рис. 5, свідчить про те що в структурі між бюджетних трансфертів 
переважає дотація вирівнювання з державного бюджету, яка в 2011 році 



порівняно з 2010 зменшилась на 4,9% але все ж складає більше половини 
міжбюджетних трансфертів  місцевих бюджетів, в найбільшому обсязі вона 
надається бюджетам нижчого рівня, тобто районним та бюджетам місцевого 
самоврядування. Якщо говорити про субвенцію то незважаючи на те ,що в 
2011 році вона збільшилась на 3,4% залишається значно менше аніж дотація, 
субвенції в найбільшому обсязі надаються обласним бюджетам. 
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Рис 5. Структура обсягу міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів з державного 
бюджету за період 2008-2011 років 

 Джерело: Виконано автором за даними  [5]. 

Розглянемо недоліки і переваги застосування міжбюджетних 
трансфертів у сучасних умовах розвитку України (табл.1) 

Таблиця 1 
Недоліки і переваги застосування міжбюджетних трансфертів в Україні  

Недоліки Переваги 
• Міжбюджетні трансферти є своєрідним 
дестимулятором у нарощуванні власної 
дохідної бази місцевих бюджетів, оскільки 
в разі перевищення доходів над видатками 
таке позитивне сальдо повинно бути 
переданим до державного бюджету. У 
вітчизняній практиці такий трансферт 
отримав назву «негативний»;    
   
• превалювання у структурі загального 
обсягу міжбюджетних трансфертів частки 
поточних (нецільових) трансфертів на 

• Міжбюджетні трансферти забезпечують 
формування дохідної частини бюджетів 
різних рівнів, спрямованої на виконання  
витратних програм, закріплених за 
органами місцевого самоврядування. Тобто 
міжбюджетні відносини мають характер 
збалансування дохідної і витратної частин 
бюджетів відповідного рівня; 
 
•    забезпечення принципу соціальної 
справедливості на всіх ланках бюджетної 
системи, оскільки основна частка 



безумовній основі, що свідчить про 
своєрідну відсутність прозорості їх 
використання з боку органів місцевого 
самоврядування; 
 
• міжбюджетні трансферти мають 
всеохоплюючий характер, тобто їх надання 
здійснюється всім без винятку 
адміністративно-територіальним одиницям, 
а не тільки тим, чий фінансовий стан не 
дозволяє самостійно подолати дефіцит 
бюджету; 
 
•  невиконання плану з надання обсягу 
міжбюджетних трансфертів, затвердженого 
Законом України «Про державний бюджет» 
на відповідний рік, автоматично призводить 
до неналежного виконання програм, 
запланованих видатковою частиною 
відповідних бюджетів нижчого рівня. 

міжбюджетних трансфертів спрямована на 
покриття витрат, що мають соціальну 
спрямованість; 
 
•  відносна самостійність органів місцевого 
самоврядування у виконанні покладених на 
них функцій через надання нецільових 
трансфертів у формі дотацій вирівнювання; 
 
•  забезпечення прозорості в наданні дотацій 
вирівнювання шляхом застосування 
при її розрахунку формульного підходу;  
 
•  пряма залежність надання міжбюджетних 
трансфертів від кількості наявного 
населення, що свідчить про проведення 
більш ефективної політики фінансового 
вирівнювання 

 
Отже, звертаючи увагу на зміст табл. 1, можна побачити суттєве 

перевищення негативних моментів у застосуванні міжбюджетних 
трансфертів, аніж позитивних. Однак це зовсім не означає, що українському 
урядові треба відмовитися від реалізації такої системи міжбюджетних 
відносин. Необхідним, перш за все є перегляд пріоритетів, методів та 
напрямів її реалізації для більш ефективного досягнення кінцевої мети від 
такого розподілу фінансових ресурсів. 

  Таким  чином,  ураховуючи,  що  сталий  місцевий  розвиток  
неможливий  без  створення  відповідних соціально-економічних передумов, 
нагальним є ефективне використання наявних та  створення умов для 
залучення додаткових фінансових джерел. Необхідно впровадити наступні дії 
щодо  збільшення  фінансових  ресурсів  місцевих  бюджетів  для  створення  

соціально-економічних передумов місцевого розвитку. 
1.  З  метою  збільшення  фінансового  ресурсу  місцевих  бюджетів  

доцільно  змінити  базу  оподаткування податком на нерухоме майно, 
визначивши базою оподаткування все без винятку майно, розташоване на 
території відповідних місцевих рад, а також передбачити оподаткування 
об’єкта нерухомого майна незалежно від статусу або кількості його 
власників.   

2.  Для  координації  дій  місцевих  органів  податкової  адміністрації  та  
місцевих  органів  влади, з метою нарощування доходів бюджетів усіх рівнів 
у пояснювальній записці до закону про  Державний  бюджет  України  
наводити  річні  розрахункові  обсяги  надходжень  податку  на прибуток 
підприємств та акцизного податку у розрізі бюджету Автономної Республіки 
Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя.  

3. Ураховуючи, що наразі актуальним залишається питання пошуку 
джерел для фінансування потреб  громад  на  належному  рівні,  зокрема  



щодо  фінансового  забезпечення  такого  стратегічно важливого питання, як 
енергетичне, необхідно створити правові, економічні та організаційні умови  

фінансування  заходів  з  енергозбереження  через  використання  
фіскальних  механізмів  заохочення суб’єктів господарювання у здійсненні 
інвестицій в енергозберігаючі технології.  З цією метою необхідно внести 
зміни до Податкового кодексу та закону «Про місцеве самоврядування в 
Україні», які б передбачали надання місцевим органам влади повноважень в 
частині  застосування  фіскальних  механізмів  щодо  суб’єктів  
господарювання  усіх  форм власності  для  заохочення  здійснення  витрат  
на  енергозберігаючі  технології.  Такі  фіскальні механізми  можуть  
включати:  надання  права  на  отримання  часткового  відшкодування  сум, 
витрачених суб’єктами господарювання на енергозберігаючі технології; 
надання права місцевим  

органам влади на встановлення пільги зі зменшення суми податкового 
зобов’язання зі сплати податку  на  прибуток  суб’єкта  господарювання,  на  
суми,  витрачені  цим  суб’єктом господарювання на енергозберігаючі 
технології.  

4.  Сприяти  збільшенню  кількості  джерел  надходжень  до  бюджету  
розвитку,  а  саме шляхом зарахування частини податку на прибуток 
підприємств (крім державної та комунальної власності) обсягом не менше, 
ніж 10%.  

5.  Створити  умови  для  розвитку  ділової  активності  та  фінансової  
самодостатності  закладів бюджетної сфери, дозволивши їм надавати 
додаткові соціальні послуги населенню на платній основі.  

6. Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, 
транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла  у  зв’язку  з  
невідповідністю  фактичної  вартості  теплової  енергії  тарифам,  що 
затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади 
[2,с.27]. 

 Щодо підвищення ефективності використання місцевих ресурсів 
необхідно запровадити: 

1.  Враховуючи,  що  відсутність  затверджених  державних  стандартів  
та  нормативів призводить  до  значних  розбіжностей  в  обрахунках  
фінансової  забезпеченості  місцевих бюджетів,  що  здійснюються  
Міністерством  фінансів  та  органами  місцевої  влади,  прискорити розробку  
і  затвердження  державних  стандартів  та  нормативів  бюджетних  послуг.  
Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що 
враховуються при визначенні обсягу дотації  вирівнювання,  визначати  
шляхом  розрахунку  на  підставі  державних  стандартів  і нормативів, які 
встановлюються законом. 

2.  Забезпечити  реформування  законодавчо  визначених  соціальних  
пільг,  включаючи відмову від відомчого характеру їх надання, упровадити 
механізм адресності пільг та соціальної допомоги на підставі Єдиного 



державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, з 
використанням електронної соціальної картки.  

3.  Забезпечити  вирішення  проблем,  пов’язаних  із  тимчасовою  
(сезонною)  

неплатоспроможністю  місцевих  бюджетів,  шляхом  внесення  змін  до  
порядку  покриття тимчасових  касових  розривів,  у першу чергу  щодо  
зменшення у періоди  сезонного  зниження розміру щоденних відрахувань на 
погашення позики, а також щодо врахування залишків коштів розпорядників 
коштів не по всіх рахунках, а лише по тих, де обліковуються захищені 
видатки.  

4.  З  метою  оптимізації  видаткових  повноважень  органів  місцевого  
самоврядування визначити джерелом фінансування управлінь праці та 
соціального захисту населення, відділів ведення  Державного  реєстру  
виборців,  управлінь  державної  реєстрації  кошти  державного бюджету, 
оскільки зазначені установи виконують суто державні повноваження.  

5.  Спростити  механізм  проведення  Держказначейством  бюджетних  
платежів,  що здійснюються органами місцевого самоврядування.  

6.  Підвищити  контроль  за  діяльністю  бюджетних  установ  і  
організацій  на  основі механізму  публічного  розповсюдження  фінансової  
інформації  за  всіма  джерелами  доходів  і витрат [7,с.111]. 

Висновки та пропозиції: Реформування місцевих бюджетів, зокрема 
зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування і розмежування 
витратних повноважень органів місцевого самоврядування повинне 
відбуватися поетапно з урахуванням суспільно політичних і економічних 
умов зі збереженням збалансованості бюджетної системи в цілому і у 
взаємозв’язку з проведенням реформ у галузях бюджетної сфери й інших 
сферах діяльності. 

Отже, реалізація запропонованих заходів створить умови для зміцнення  
фінансового  потенціалу  місцевих  бюджетів  та  сприятиме  створенню  
соціально-економічних передумов сталого місцевого розвитку. Ефективність 
запропонованих заходів із реформування місцевих бюджетів (хоча вони 
жодним чином не є вичерпними і можуть бути модифіковані з урахуванням 
адміністративно - територіального реформування) підвищила б рівень 
забезпечення місцевих бюджетів реальними фінансовими ресурсами з метою 
ефективного здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. 

  Також, запропоновані дії щодо  збільшення  фінансових  ресурсів  
місцевих  бюджетів можуть створити сприятливі умови для формування 
дієздатних, самодостатніх територіальних громад, що спроможні забезпечити 
надання населенню якісних базових соціальних та адміністративних послуг і 
зменшити диспропорції в ресурсній базі місцевих бюджетів. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Податковий контроль є 

суттєвим елементом державного регулювання економіки та обов’язковою 
умовою ефективного функціонування фінансової системи та економіки 
країни в цілому. Під час податкової реформи питання податкового контролю 
набуло особливо важливого значення, оскільки  проблеми, які поставали 
перед платниками податків та податківцями не є повністю вирішеними. 
Причинами цього,зі сторони податківців,є довільні тлумачення податкового 
законодавства, завищення своїх службових повноважень, ігнорування 
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презумпції невинності стосовно платників податків, прояви бюрократичного 
свавілля і корупції, а зі сторони платників податків – ухилення від 
оподаткування, ведення господарства за допомогою фіктивних фірм та 
підставних осіб, приховування доходів та недовіра до податкових органів. 
Всі ці фактори  призводять до матеріальних втрат держави та росту тіньової 
економіки в цілому. За оцінкою експертів, до бюджету недонадходить 40-
50% сум податків, що підлягають сплаті, у США - до 15%[1; С. 23]. 
Податкові правопорушення - це не тільки гострі податкові, а й політичні та 
соціально-економічні проблеми. Щоб не допускати їх збільшення, державні 
органи, а перш за все, податкові органи, повинні знаходити недоліки і 
неправомірні дії в господарській діяльності суб'єктів оподаткування. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Проблемі ефективного управління податковою 
системою та здійсненням податкового контролю присвячено значну кількість 
досліджень видатних вчених. Серед наукових праць, присвячених цій 
проблематиці, відмітимо роботи В. Борейка, В. Хомутенко, А. Чередніченко, 
О. Чернявського, В. Немченко та інших. Зокрема, питанням досвіду 
зарубіжних країн у здійсненні податкового контролю займалися Д. Мельник, 
О. Бондаренко, В. Опарін  та інші. Але не всі питання знайшли вирішення у 
дослідженнях. Так, зостається невирішеною проблемою ефективна 
організація роботи не тільки податкових органів, а й всієї системи 
податкового контролю в Україні загалом. В цьому контексті цілком 
доречним є вивчення та адаптація до умов трансформаційної економіки 
досвіду країн з розвиненою ринковою економікою.  

Мета статті. Метою даної статті є виявлення недоліків податкового 
контролю і надання рекомендацій з підвищення його ефективності в Україні 
із застосуванням закордонного досвіду.  

Виклад основного матеріалу. Суб’єкти  господарювання завжди 
прагнуть вийти з-під контролю через різні об’єктивні та суб’єктивні причини, 
але цьому протистоїть система податкового управління і насамперед такий її 
елемент як податковий контроль. У зв’язку з цим ефективність податкового 
управління значною мірою визначається тим, як налагоджено систему 
податкового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання. 
      В Україні ще на початку 90-х років податковий контроль не розглядався 
як самостійна галузь навіть теоретично, а на сьогодні його стан можна 
вважати достатньо розвиненим та сформованим. Виокремившись із галузі 
фінансового контролю, податковий контроль став важливим його елементом 
і необхідною умовою ефективного податкового менеджменту [2; С. 30]. 
      Але не дивлячись на це, податкова система України, в тому числі 
податковий контроль за справлянням податків, значною мірою відстають від 
зарубіжних країн з розвиненою ринковою економікою. Відповідно до 
результатів дослідження “PayingTaxes 2010”[3], що було проведено 
Всесвітнім Банком, Україна в 2010 році займала неприємно вражаюче 181 
місце серед 183-х країн в рейтингу за простотою податкової системи (табл.1). 
           Таблиця 1  



Рейтинг країн світу за простотою податкової системи в 2010 році [3] 

Місце в 
рейтингу Назва країни 

Загальна 
кількість 
податків 

Час, що витрачається 
на сплату податків 

(год.) 
 

Загальна податкова 
ставка 

(%) 
 

1 Мальдіви 1 0 9,1 
2 Катар 1 36 11,3 
3 Гонконг 4 80 24,2 
4 ОАЕ 14 12 14,1 
5 Сінгапур 5 84 27,8 

… … … … … 
103 Російська Федерація 11 320 48,3 
… … … … … 
180 Республіка Конго 62 606 65,5 
181 Україна 147 736 57,2 
182 Венесуела 71 864 61,1 
183 Білорусь 107 901 99,7 

 
За підрахунками, приблизний час, який необхідний суб’єкту 

господарювання для розрахунку та сплати 147 податків та зборів,становить 
736 годин на рік. 

Висновки Всесвітнього Банку підтверджуються і результатами 
опитування топ-менеджерів 988 підприємств,що було проведено компанією 
“AppletonMayer” в другому кварталі 2010 року. За результатами дослідження  
81 % опитаних керівників, що працюють в Україні, не задоволені існуючою 
податковою системою; серед ключових проблем абсолютна більшість 
вказала на нестабільність та неузгодженість податкового законодавства [4]. 

Як наслідок, зростає рівень тіньової економіки із-за недосконалості та 
переважно фіскального характеру податкової політики, а також 
нестабільності її законодавчої бази, не дивлячись на прийняття Податкового 
кодексу України (рис. 1). 

 

 
 



Рис. 1. Динаміка тіньової економіки за 2007-2011 рр.[5] 
 
 З вищенаведеного можна стверджувати, що податковий контроль є 
необхідною умовою існування ефективної податкової системи та 
інструментом протидії тіньової економіки. 

Він покликаний забезпечити зв’язок платників податків з органами 
державного управління, що наділені особливими податковими правами і 
повноваженнями. Податковий контроль є завершальною стадією управління 
оподаткуванням і одночасно одним з елементів планування податкових 
доходів бюджету. 

В економічній науці є досить багато визначень поняття «податковий 
контроль». Їх розмаїття зумовлене двома факторами: по-перше, платники 
податків зацікавлені у створенні такого механізму податкового контролю, 
який би не ускладнював їх фінансово-господарської діяльності; по-друге, 
держава зацікавлена в забезпеченні повного та своєчасного надходження 
грошових коштів до публічних грошових фондів.  
Найбільш поширеним у фінансовій літературі є визначення податкового 
контролю, що за змістом відповідає такому: «Податковий контроль – це 
окрема складова системи управління податкової системи, що забезпечує 
дотримання діючого податкового законодавства з метою забезпечення 
грошовими ресурсами бюджет і державні цільові фонди». [6; C. 28] 

Згідно Податкового кодексу України податковий контроль – це система 
заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю 
правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а 
також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та 
касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.[7] 

Слід зазначити, що починаючи з 2001 року здійснюється модернізація 
Державної податкової служби України. Так, стратегічним планом розвитку 
ДПСУ на період до 2013 року основну роль податкових органів визначено як 
«забезпечення повного і своєчасного надходження до бюджетів і державних 
цільових фондів законодавчо встановлених в Україні податків і зборів 
(обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів»[8]. 

Найбільш точним та лаконічним, на мою думку, є визначення поняття 
податкового контролю В. Хомутенко, яка вважає, що«це система активних 
дій, що здійснюються контролюючими органами для спостереження за 
функціонуванням суб’єктів господарювання у частині нарахування та сплати 
до бюджетів і державних цільових фондів податків, зборів, податкових 
платежів, а також з метою протидії податковим правопорушенням».[9; C. 6] 

В Україні, за Податковим кодексом, функції контролю покладені на 
контролюючі органи, якими є органи державної податкової служби – щодо 
податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а 
також митні органи – щодо мита, акцизного податку, податку на додану 
вартість, інших податків, які справляються у разі руху товарів і предметів 



через митний кордон України. Головні цілі діяльності податкових органів 
зазначені на рис. 2. 

Результативність податкових перевірок залежить від знання 
контролюючими органами податкового та юридичного законодавства, 
законодавчої та нормативної бази з бухгалтерського обліку та звітності. Ці 
фактори є дуже важливими для ефективності податкового контролю, але, на 
жаль, більшість контролюючих органів діють  у вузьких межах своїх 
повноважень і не володіють потрібними знаннями для досягнення 
професіоналізму в області своєї діяльності. 

Крім цього, пронедосконалість податкового контролю в Україні 
свідчитьріст тіньового сектору економіки (рис. 1), а також скоєння 
платниками податків таких правопорушень як : 
 приховування прибутку, доходу, об’єктів оподаткування; 
 протидія податковим інспекторам з метою приховування 
правопорушень; 
 неправильне застосування режиму податкових пільг; 
 порушення строків сплати податків та подання податкової звітності; 
 перекручування відомостей обліку та звітності; 
 навмисне приховування податкових злочинів тощо[5; C.42-43]. 

 
 

Головні цілі контрольної діяльності податкових органів: 

 

 
Рис. 2 Головні цілі контрольної діяльності податкових органів. [10] 

 
 
Розвинуті країни, що мають більший, ніж Україна досвід регулювання 

податкових відносин при ринковій економіці, виробили свої моделі побудови 
системи оподаткування, спеціальних контролюючих органів, встановили 
певний інститут відповідальності за порушення вимог законодавства у галузі 
оподаткування. 

На сьогодні Україна перебуває в стані реформування своєї податкової 
системи, тому важливо не тільки ознайомитися з досвідом діяльності 
зарубіжних податкових органів, а й запозичити кращі форми організації 
проведення міжнародного податкового контролю. У таблиці 2 наведено 

Забезпечення дотримання 
податкового законодавства 
суб'єктами, що реалізують 
податкові зобов'язання 
абозабезпечують  їх реалізацію 

Попередження 
правопорушень у 
податковій сфері 

Виявленняпорушеньподатко
вогозаконо-давства та 
застосування 
довиннихосібвідповіднихзах
одів 
юридичноївідповідальності 



порівняльну характеристику здійснення податкового контролю на прикладі 
США, Німеччини та України. 

 
           Таблиця 2 

Порівняльна характеристика здійснення податкового контролю на прикладі США, 
Німеччини та України 

 
Країна 
(податковеза
коно-
давство) 

Система контролюючих 
податкових органів 

Розмір штрафу за скоєння 
правопорушень у сфері 
оподаткування 

Україна 
(Податко-
вий кодекс 
України) 

До системи органів ДПС 
належать: Державна податкова 
адміністрація (ДПА) України, 
ДПА в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі, державні податкові 
інспекції в районах, містах (крім 
міст Києва та Севастополя), 
районах у містах. До складу 
органів ДПС входять відповідні 
спеціальні підрозділи з боротьби 
з податковими право-
порушеннями – податкова 
міліція. Структура ДПА України 
затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

На платників податків накладається 
штраф або пеня. У разі самостійного 
виявлення платниками  факту 
заниження податкового зобов’язання 
– 3-5% розміру такої суми; 
контролюючими органами – 25-75%. 
За неподання або невчасне подання 
податкової звітності накладається 
штраф 170 грн.або 1020 грн. Пеня 
накладається в розмірі 120% річних 
облікової ставки НБУ за кожен день 
непогашення податкового боргу. У 
разі скоєння податкових злочинів або 
ухилення від оподаткування у 
великих розмірах (від 8500 до 34000 
грн.) платник податків притягується 
до кримінальної відповідальності від 
3 до 5 років позбавлення волі. 

США 
(Кодекс 
внутріш-
ніхдер-
жавних 
доходів) 

Відповідно до трьохрівневої 
побудови податкової системи 
США систему податкового 
контролю утворюють: на 
верхньому рівні – Служба 
внутрішніх доходів – спеціально 
створена податкова інспекція,яка 
здійснює контроль за 
дотриманням податкового 
законодавства і збиранням 
федеральних податків; на 
середньому рівні – податкові 
служби штатів, які здійснюють 
контроль за сплатою податків і 
зборів, що введені в цих штатах; 
на нижньому рівні – місцеві 
податкові органи, які здійснюють 
контроль за сплатою податків, 
щовводяться місцевими 
органами влади. 

За неправильно заповнену податкову 
декларацію може бути накладено 
штраф до 1 тисячі доларів. 
Незаповнення податкової декларації 
в установлений строк також є 
злочином, навіть, якщо платник 
податків зовсім нічого не повинен 
сплачувати. За навмисне приховання 
доходу від оподаткування 
законодавством передбачені такі ж 
сурові покарання,  як і за кримінальні 
злочини. Так, платник податку за 
рішенням суду може бути покараний 
штрафом до 100 тисяч доларів  (для 
корпорацій - до 500 тисяч доларів)  
або тюремним ув’язненням до 5  
років. 

Німеччина 
(ФРН) 
(Положен-

Спеціального податкового 
відомства не існує. Податкові 
інспекції входять до фінансової 

Серед європейських країн ФРН 
виділяється особливою суво-рістю 
покарань за порушення податкового 



няпро 
податки) 

системи, структура якої досить 
своєрідна: існує Федеральне 
міністерство фінансів і земельні 
міністерства фінансів. У кожній 
землі існує так звана Верховна 
фінансова дирекція, якій підлеглі 
податкові інспекції ті митні 
органи. Інспекцію очолює 
начальник, як правило, юрист. У 
податковій інспекції є фінансова 
каса зі штатом конфіскаторів. У 
великих інспекціях існують 
відділи податку з юридичних 
осіб, слідчі та пошукові відділи. 
Провідну роль у боротьбі з 
податковою злочинністю відіграє 
спеціалізована правоохоронна 
структура – податкова міліція 
або служба податкового 
розшуку, яка належить до 
системи міністерства фінансів. 

законодавства: штрафи, повторні 
штрафи, позбавлення волі на строк 
до 10 років. Кримінальне переслі-
дування осіб,  що скоїли податкові 
злочини, здійснюють фінансові 
органи, які мають статус 
правоохоронних і володіють тими 
самими повноваженнями, що й 
прокуратура. У будь-який момент 
фінансові органи можуть передати 
кримінальну справу до прокуратури. 
Існують відомчі розпорядження, 
згідно з якими справи,  порушені за 
фактом заниження податку на суму 
більше 300  тис.  марок,  
розслідуються податковим від-ділом 
прокуратури відповідної землі. В 
окремих землях ФРН для 
кримінального і адміністра-тивного 
переслідування поруш-ників 
податкового законо-давства у складі 
фінансових органів створені 
спеціальні підрозділи – відділи 
кримінальних справ і штрафних 
санкцій. 

Складено за даними [7;1;11] 
 
Як видно з вище наведеної таблиці, в США та ФРН, на відміну від нашої 

держави, запроваджено дуже суворі способи покарань за порушення в сфері 
оподаткування. На мою думку, такі впровадження відіграють важливу роль у 
боротьбі з ухиленням від сплати податків, ростом тіньового сектору 
економіки, а також поліпшують загальний добробут населення. Крім цього, 
ці країни мають досить розгалужену систему контролюючих податкових 
органів,  діяльність яких є взаємоузгодженою. Але найголовнішим є те, що 
всі розвинені країни мають високий рівень податкової культури та 
податкової сумлінності, які є свідченням рівня цивілізованості суспільства. 

Україні слід взяти до уваги такі фактори ефективної роботи податкових 
служб в США та Німеччині як: 
- деталізоване, докладне податкове законодавство, в якому чітко прописані 

всі процедури оподаткування; 
- концентрація зусиль податкових органів у проведенні ефективного 

податкового контролю, цілеспрямованому відборі підприємств для 
перевірки на основі широкої інформаційної бази; 

- довіра платників податків до податкових органів, достатньо помірна 
система оподаткування, мінімальна кількість податкових перевірок та 
мінімальне втручання податкових органів,але дуже суворі способи 
покарань за порушення податкового законодавства. 



Висновки і пропозиції. Формування податкової політики в Україні 
повинно бути спрямоване на побудову стабільної та зрозумілої системи 
оподаткування, зокрема – вдосконалення існуючої системи організації 
податкового контролю. Варто наголосити, що не повинно бути точного 
копіювання досвіду окремих країн світу, оскільки не можна накладати 
податкову систему будь-якої країни на нашу дійсність. Кожен новий крок у 
податковому законодавств і повинен бути чітко обґрунтованим, логічним, 
доступним для розуміння і прийматися тільки у тому випадку, коли доведено 
економічний ефект від такої новації та проведено глибокий і ґрунтовний 
аналіз ефекту від її застосування. Крім того,найважливішим є матеріальне 
заохочення податкових службовців, яке повинно базуватися на особистих 
досягненнях службовця та загальних результатах діяльності податкової 
служби.  

Впровадження таких дій буде сприяти ефективній організації 
податкового контролю,звуженню тіньового сектора економіки, виконанню 
податковими органами своїх контрольних функцій відповідно до вимог 
Конституції України, налагодженню партнерських взаємовідносин між 
податковими органами та платниками податків, що позитивно вплине на 
динаміку економічного зростання в Україні та підвищить соціальну та 
політичну стабільність у державі. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ГАРАНТІЙ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Аннотація. У статті виявлено основні тенденції і специфічні особливості 
фінансування соціальних гарантій життя населення в Україні, запропоновано 
одно факторну модель залежності витрат на соціальні потреби від 
прожиткового мінімуму, обгрутовано рекомендації щодо оптимізації 
напрямів та способів фінансування соціальних гарантій населення України 

 
Annotation. The main trends and specific features of social guarantees in 

Ukraine are considered in the article. The dependence spending on social needs of 
the subsistence minimum is offered. The recommendations for optimization of 
directions and ways of financing social security population are offered. 
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фінансування соціальних гарантій. 
Постановка проблеми у загальному вигляді. З переходом до 

ринкових відносин в України відбулися зміни не лише у складі та структурі 
господарського механізму, а й мала місце модернізація фінансової системи. 
Однак, навіть за нових умов господарювання досить вагоме місце у системі  
забезпечення соціальних гарантій населення належить державі. Реалізація 
соціальної складової діяльності держави націлена на зменшення негативного 
впливу соціальних та економічних криз у суспільстві з метою створення умов 
для підтримки населення та певного вирівнювання соціальних дисбалансів, 
які виникають у ринковій економіці. Отже, діяльність держави у даній сфері 
є невід’ємною складовою соціально-економічної політики.  

Поряд з тим, збільшення витрат держави на соціально-культурні цілі та 
зростання частки даних витрат у валовому внутрішньому продукті країни 
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зумовлюють виникнення проблеми недостатності бюджетних коштів для 
покриття існуючих потреб, а від так, збільшується проблема дефіцитності 
бюджету. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Недостатність фінансування соціальної складової 
бюджету та неможливість держави у повному обсязі забезпечувати соціальні 
гарантій населення викликають активний інтерес до досліджень даних 
проблемних аспектів серед науковців та економістів. Теоретичним і 
практичним аспектам фінансування соціальних гарантій населення та пошуку 
збільшення ефективності державного фінансування присвячені 
напрацювання Андрущенка В., Василика О., Кириленко О., Луніної І., 
Опаріна В., Пищуліної О., Романенка О., Федосова В., Шаповал М. та інших.    

Перехід до ринкових умов господарювання та викликані цим зміни, 
пов’язані зі збільшення самостійності населення щодо забезпечення власного 
добробуту та процесами перерозподілу відповідальності між державою й 
домогосподарствами, зумовлюють необхідність та актуальність розгляду 
питань щодо державного фінансування соціальних гарантій населення 
України. 

Мета статті. Виявлення основних проблем фінансування соціальних 
гарантій населення в Україні та розробка рекомендацій щодо підвищення 
ефективності фінансування даного напряму державної політики в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Забезпечення соціальних гарантій 
населенню є безпосереднім обов’язком держави в умовах соціально-
орієнтованої моделі економіки, яка відповідно до Конституції проголошена в 
Україні. Поряд з тим, кожна держава самостійно визначає пропорції 
соціальної відповідальності між головними суб’єктами ринкових відносин – 
державою, підприємствами та населенням, відповідно визначаючи участь 
кожного з суб’єктів у фінансуванні, що має одне з першочергових значень 
для формування дієвої та ефективної системи забезпечення соціальних 
гарантій населенню. 

У відповідності до Закону України «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії» державні соціальні гарантії 
визначаються як «встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, 
доходів громадян,  пенсійного забезпечення, соціальної   допомоги,  розміри  
інших  видів  соціальних  виплат, встановлені законами та іншими  
нормативно-правовими  актами,  які забезпечують рівень життя не нижчий 
від прожиткового мінімуму»[1]. 

Необхідно відзначити, що показник прожиткового мінімум 
встановлено у відповідності до Закону України «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії» базовим соціальним стандартом та 
визначено як «вартісна величина достатнього для забезпечення нормального 
функціонування організму людини, збереження його здоров'я  набору  
продуктів харчування,  а також мінімального набору непродовольчих товарів 
та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних  
соціальних і культурних потреб особистості»  



Аналіз державних витрат в України (таблиця 1) свідчить, що найбільшу 
частку становлять витрати на соціально-культурні цілі – близько 50% 
загальних витрат Зведеного бюджету.  

Таблиця 1. 
Видатки зведеного бюджету України за функціональною класифікацією, 2008-2010 

рр., млрд. грн.[ 2, с. 72] 
2008 2009 2010 

Показники План 
на рік 

Викона
но 

План 
на рік 

Викон
ано 

План на 
рік 

Викон
ано 

Загальнодержавні 
функції 39,4 30,8 47,6 33,2 46,9 44,9 

Оборона 12,2 11,7 13 9,7 13,6 11,4 

Громадський порядок, 
безпека та судова влада 27,9 27,1 25,5 24,3 29,6 28,8 

Економічна діяльність 59,4 51,3 61,8 39,8 52,4 43,8 

Охорона 
навколишнього 

природного середовища 
3,2 2,8 3,2 2,5 7,2 2,9 

Житлово-комунальне 
господарство 10,3 8,9 8,4 7,5 8,8 5,4 

Охорона здоров'я 34,3 33,6 37 36,6 44,7 44,8 

Духовний та фізичний 
розвиток 8,2 7,9 8,8 8,3 11,9 11,5 

Освіта 62,5 61 69,6 66,8 82,3 79,8 

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 77,1 74,1 83 78,7 106,9 104,5 

Всього 334,5 309,2 357,9 307,4 404,3 377,8 

 
Як свідчать дані, в переважній більшості випадків потреби у 

фінансуванні значно перевищують виділенні суми коштів для їх 
забезпечення.  

Необхідно відзначити, що місцеві  бюджети  спрямовують  у 
соціально-культуру сферу значно більшу частку видатків, ніж державний 
бюджет. Так, у 2010 році питома вага видатків місцевих бюджетів на 
соціально культурну сферу сягала майже 85% (рисунок 1).  Це пояснюється 
структурою  витрат місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом 
України. 
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Рис. 1.  Динаміка частки видатків соціального спрямування у структурі видатків  

Зведеного, Державного  та  місцевих  бюджетів  України за 2006–2010 рр., % [2, с. 74] 
 
На сьогоднішні день показник величини прожиткового мінімуму є 

одним із головних при здійсненні аналізу забезпечення соціальних гарантій 
населення. Як вже зазначалось, показник прожиткового мінімуму 
використовується при розрахунку більшості показників соціальних гарантій 
населення. Як свідчать дані, показник прожиткового мінімуму для всіх 
категорій громадян має тенденцію до збільшення. Необхідно відзначити 
значний приріст показників прожиткового мінімуму у 2010 році (Таблиця 2). 

 
Таблиця 2 

Динаміка прожиткового мінімуму, 2007-2010рр [3]. 
 

Прожитковий 
мінімум: 

на 
31.12.07 

на 
31.12.08 

на 
31.12.09 

на 
31.12.10 

зміна 
за 2008 

рік 

зміна 
за 2009 

рік 

зміна 
за 2010 

рік 

на одну особу в 
розрахунку на 

місяць 
532 626 701 875 94 75 174 

діти віком до 6 
років 470 557 632 799 87 75 167 

діти віком від 6 
до 18 років 604 701 776 957 97 75 181 

працездатні 
особи 568 669 744 922 101 75 178 

особи, які 
втратили 

працездатність 
411 498 573 734 87 75 161 

 



Доцільно відзначити, що у законі про державний бюджет на 
відповідний рік встановлюється так званий рівень забезпеченості 
прожиткового мінімуму (РЗПМ) у відсотках до реального показника цього 
стандарту (у розмірі в середньому на 70% нижчому офіційно прийнятого 
прожиткового мінімуму (Таблиця 3). Розмір рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму значно менший за прожитковий мінімум.  

А від так, виплати що здійснюються на основі РПЗМ є як порушенням 
прав громадян на забезпечення соціальними гарантіями, так і взагалі нівелює 
значення прожиткового мінімуму як граничного розміру товарів та послуг, 
що необхідні особі для життєдіяльності. 

Таблиця 3 
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для надання державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям (грн. на місяць на одну особу)[3] 
 

Показники 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Для 
працездатних 

осіб 
80 80 100 110 133 133 182, 21 

Для 
непрацездатних 

осіб 
110 120 140 155 187,5 187,5 266,25 

Для інвалідів 115 130 150 165 200 200 294 

 
Встановлення прожиткового мінімуму здійснюються на основі 

мінімального споживчого кошика – набору товарів та послуг, які 
розраховуються виходячи з критерію на одну особу на місяць. Необхідно 
відзначити, що споживчий кошик, що використовується для розрахунку 
прожиткового мінімуму в Україні було сформовано на основі методичних 
розробок Ленінградським інститутом гігієни праці у 1990 р. Крім того, 
відповідно до Закону України  «Про прожитковий мінімум» склад 
споживчого кошика повинен переглядатись не рідше одного разу на 5 років. 
В Україні ж  останній перегляд здійснювався ще в 2000 році. Від так, на 
переконання багатьох науковців та експертів сучасна величина прожиткового 
мінімум не лише не відповідає вартісній величині задекларованих у складі 
споживчого кошика товарі та послуг, але й не враховує сучасні потреби 
населення[4].  

Прожитковий мінімум, як базовий соціальний стандарт, 
використовується також і для розрахунку та встановлення розміру 
мінімальної заробітної плати (МЗП). Динаміка зміни МЗП, як одного із 
основних соціальних стандартів життя населенні в Україні, демонструє 
тенденцію до збільшення.  
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Проте, невідповідність базового соціального стандарту реальним 
потребам населення, відповідно, зумовлює неліквідність й інших показників, 
зокрема МЗП, що нівелює позитивні тенденції до її збільшення над рівнем 
загального прожиткового мінімуму(Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Співвідношення розмірів мінімальної заробітної плати та загального 

прожиткового мінімуму[складено самостійно на основі даних 3] 
 

Для характеристики  соціальних гарантій також доцільно звернути 
увагу на показник пенсійних виплат, що здійснюються відповідно до системи 
соціального страхування та соціального забезпечення. Динаміка зміни 
показника середнього розміру пенсійних виплат демонструє позитивну 
тенденцію до збільшення.  

Поряд з тим не можна не звернути увагу на тенденції зміни мінімальної 
пенсії за віком - Рис. 3. Наведені дані свідчать про зростання даного 
показника, що безумовно є позитивним явищем  

В тім, порівняння мінімальної пенсійної виплати з відповідними 
показниками прожиткового мінімумом для осіб, що втратили працездатність, 
(Рис. 4 ). демонструє доцільність акцентування уваги на наявності 
проблемних аспектів щодо розміру пенсійної виплати.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Рис. 3 Динаміка показників мінімальної та середньої пенсії за віком, 
2007-2010 рр., грн[5]. 
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Рис. 4 Динаміка деяких показників соціальних гарантій населення України, 2007-

2010 рр., грн[3,5].  
 
Адже, фактично, зрівняння показника мінімальної пенсії з показником 

прожиткового мінімуму для відповідної категорії громадян зводить 
існування одержувачів даного виду соціальної виплати до виживання. 
Ускладнює ситуацію окреслена вже раніше проблема невідповідності 
розміру прожиткового мінімуму реальним потребам населення. 

В таблиці 4 наведено Результати досліджень проведених Федерацією 
профспілок України, щодо реального розміру прожиткового мінімуму в 
Україні. 

 
Таблиця 4 

Показники  загального прожиткового мінімуму (вибірково по роках), грн.[3,6] 

Показники Офіційно визначений 

показник на момент 

проведення підрахунків 

Показник, визначений 

експертами 

2008 625 1660 

2009 669 1770 

2010 880 2000 

 

Як свідчать наведені в таблиці дані, за підрахунками експертів, 
реальний прожитковий мінімум відрізняється від  офіційно визначеного в 
середньому приблизно на 1 100 грн. у бік збільшення.  

Як вже зазначалось, зміна прожиткового мінімуму як базового 
соціального стандарту має певний вплив на інші соціальні стандарти. А від 
так цілком логічно зазначити, що зміна величини даного показника 



відобразиться на величині загальнодержавних витрат соціального 
спрямування.  

Взаємозалежність між даними величинами можна показати за 
допомогою одно факторної статистичної моделі, яка відображається 
наступним рівнянням: у= 0,3208х – 36,047, де, у – витрати соціального 
спрямування Зведеного бюджету України, х –  показник загального 
прожиткового мінімуму на кінець періоду. Ліквідність даної моделі 
підтверджується досить високим показником коефіцієнта детермінації – 0,96.  

Використавши розроблену модель можна розрахувати витрати держави 
на соціальне спрямування за умови відповідності офіційного показника 
прожиткового мінімуму визначеному Федерацією профспілок України. 
Результати розрахунків представлені в таблиці 5. 

Таблиця 5 

Показники видатків соціального спрямування Зведеного бюджету України, 2008-

2010 рр. [розраховано самостійно на основі даних 3].  

Показники Показник загального 
прожиткового 

мінімуму, визначений 
експертами,  грн. 

Видатки соціального 
спрямування Зведеного 
бюджету України 
(прогнозні), млрд. грн. 

Видатки соціального 
спрямування Зведеного 
бюджету України 
(фактичні), млрд. грн. 

2008 1660 496,48 176,6 
2009 1770 531,77 190,4 
2010 2000 605,55 240,6 

 

Як свідчать дані розрахунків, за умови наближення показників 
прожиткового мінімуму до величини показників визначених експертами, 
соціальні витрати зведеного бюджету України були б приблизно у три рази 
більші за фактично здійснені.  

За допомогою інструментів Excel можна спрогнозувати витрати 
соціального спрямування Зведеного бюджету на найближчі роки, 
визначивши тенденцію як для офіційно визначеного показника прожиткового 
мінімуму, так і для показника, що був запропонований експертами. 
Результати наведено в таблиці 6.  

Таблиця 6 
Прогнозні показники прожиткового мінімуму та соціальних витрат Зведеного 

бюджету України [розраховано самостійно на основі даних 3,6]  
 

Показники 

Офіційно 
визначений 

прожитковий 
мінімуму на одну 

особу в 
розрахунку на 

місяць, грн. 

Видатки 
соціального 
спрямування 

Зведеного 
бюджету 

України, млрд. 
грн. 

Визначений 
експертами 

прожитковий 
мінімуму на одну 

особу в 
розрахунку на 

місяць, грн. 

Видатки 
соціального 
спрямування 

Зведеного 
бюджету 

України, млрд. 
грн. 

2011 953 269,67 2150 653,67 
2012 1064,7 305,5 2320 708,21 
2013 1173,8 340,5 2490 762,75 



 

Як показало проведене дослідження, за умови продовження зростання 
показника прожиткового мінімуму, навіть за умов невідповідності реальним 
потребам населення, соціальні видатки держави будуть істотно 
збільшуватись. 

Крім того, необхідність коригування методики розрахунку 
прожиткового мінімуму та приведення його у відповідність до сучасних умов 
існування населення, визначають необхідність пошуку шляхів удосконалення 
державного фінансування та пошуку спосіб оптимізації витрат держави на 
забезпечення соціальних гарантій населення України.  

Недостатність бюджетних коштів для забезпечення соціальних гарантій  
населенню України зумовлюють необхідність пошуку методів збільшення 
ефективності їх витрачання та шляхів фінансування.  

Одним із напрямків оптимізації витрачання обмежених бюджетних 
ресурсів для забезпечення виконання державою своїх соціальних функцій 
можна вважати використання програмно-цільового методу як одного із 
головних методів управління державними коштами в середньостроковій 
перспективі. Використання цього методу сприятиме переходу від практики 
використання державних коштів до планування й оцінки кінцевих 
результатів. 

Окремої уваги заслуговує необхідність пошуку шляхів фінансування 
таких важливих соціальних сфер як пенсійне забезпечення та сфера охорони 
здоров’я. Важливим кроком у цьому напрямку повинно стати запровадження 
страхових основ у сфері медичного забезпечення й залучення населення і 
роботодавців до покриття витрат на медичну допомогу. Що стосується 
пенсійного забезпечення, то в Україні відбуваються процеси щодо 
проведення пенсійної реформи, зокрема відбулось збільшення пенсійного 
віку та активізація роботи щодо запровадження другого рівня системи 
пенсійного забезпечення. Такі кроки націлено в першу чергу на збільшення 
участі населення та роботодавців у формуванні пенсійних виплат   

Висновки і пропозиції. Отже, як свідчать дані проведеного 
дослідження необхідність у  фінансуванні соціальних гарантій населення 
України, при збереженні існуючої практики розрахунку, буде збільшуватись 
на тлі неможливості забезпечення повного фінансування лише за рахунок 
бюджетних коштів. Така ситуація вимагає дієвих кроків у напрямку 
покращення фінансування даного напрямку соціальної політики держави. 

  З метою підвищення результативності бюджетних рішень та 
запровадження програмно-цільового методу доцільно, в першу чергу:  

- розробити і прийняти Закон про державне планування та стратегічне 
прогнозування в Україні, а також забезпечити узгоджене планування програм 
соціально-економічного розвитку та Державного бюджету України на 
плановий рік і середньострокову перспективу;  

- забезпечити планування бюджету на середньострокову перспективу 
(на 3—5років) із щорічним його уточненням, що дасть змогу забезпечити 



послідовність у прийнятті рішень, їх системність і завершеність бюджетної 
політики у виборі пріоритетів та досягненні результативності й 
відповідальності у використанні державних коштів;  

- прийняти бюджетну стратегію та визначити пріоритети бюджетної 
політики на середньо- й довгострокову перспективу. Відсутність бюджетної 
стратегії та чітких пріоритетів у здійсненні публічних видатків не сприяє 
результативності практично кожної другої бюджетної програми. 

Покращенню ефективності функціонування соціальних стандартів 
також буде сприяти приведення у відповідність до законодавчо закріпленої 
сутності базового соціального стандарту - прожиткового мінімуму[7].  

З метою використання стандарту прожиткового мінімуму відповідно до 
Конституції України для всіх соціальних виплат і державних гарантій 
необхідно: змінити методику визначення розміру прожиткового мінімуму 
зокрема переглянути структуру нормативів з урахуванням сьогоднішніх умов 
та потреб нормального відтворення людини, а також вимог сучасних 
медичних стандартів. 

Переведення сфери охорони здоров’я на страхові засади вимагає 
розбудови як ефективної та зваженої системи обов’язкового медичного 
страхування (ОМС), так і створення умов для функціонування та розвитку 
добровільного медичного страхування (ДМС), що визначає доцільність:  

- прийняття законодавчих та нормативних актів з питань ОМС, що 
дасть змогу забезпечити конкурентне середовище на ринку 
медичних послуг; 

- внесення змін до бухгалтерських стандартів обліку та податкового 
законодавства щодо  здійснення пільгового оподаткування 
сукупного доходу громадян у разі отримання страхових виплат за 
договорами ДМС та можливості внесення роботодавцями до складу 
собівартості продукції витрат за договорами добровільного 
медичного страхування на сплату страхових платежів на 
страхування своїх працівників з метою активізації участі 
роботодавців у фінансування програм ДМС; 

- забезпечення контролю за використанням єдиних стандартів усіма 
медичними установами, що працюють у системі добровільного 
медичного страхування, незалежно від їх відомчої 
підпорядкованості та організаційно-правової форми. 

Оптимізація державного фінансування соціальних гарантій населення 
та залучення до даного процесу додаткових джерел у вигляді внесків 
працівників та роботодавців дасть змогу покращити стан фінансування 
соціальних гарантій населення України. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді.  Однією з ключових 
функцій держави є забезпечення стабільних надходжень до бюджетів усіх 
рівнів. Проблеми формування дохідної бази місцевих бюджетів в Україні, 
недостатність фінансових ресурсів органів місцевої влади і нестабільність їх 
дохідних джерел є не вирішеними з часів незалежності. На сьогодні 
основними проблемами формування доходів місцевих бюджетів є: існування 
істотних протиріч в нормативно-законодавчій базі, що регулює формування 
та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів; нестабільність 
джерел формування доходів місцевих бюджетів; недосконалість 
міжбюджетних відносин, що зумовлена їх невідповідальністю швидкими 
змінами, що відбуваються.         
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти реформування 
місцевих бюджетів, зокрема їх доходної частини, досліджувалися у працях 
багатьох українських науковців: О.Василика, В.Зайчикової, О.Кириленко, 
І.Луніної, Бутко М.П. і Білокура К.О., С.Мельник і С. Криниця.   
 Мета статті. Метою статті  є аналіз формування доходів місцевих 
бюджетів, згідно з нормами нового Бюджетного та Податкового  кодексів, у 
яких декларовано порядок формування та виконання місцевих бюджетів.   
 Виклад основного матеріалу. Місцеві бюджети можна розглядати з  
двох  сторін –  як  фінансові  плани  самостійної  діяльності  органів  
місцевого самоврядування і як важелі, через які центральні органи влади 
впливають на соціально-економічний стан територій. Тому співвідношення 
власних й переданих доходних джерел у структурі  доходів  місцевих  
бюджетів  відображає  ступінь  достатності  бюджету  для повноцінного 
функціонування місцевого самоврядування.      
 Згідно із статтею п’ятою Бюджетного кодексу, де зазначена структура 
бюджетної системи України, бюджет міста належить до бюджетів місцевого 
самоврядування. На прикладі міста Одеси прослідкуємо тенденції останніх 
років щодо наповнення доходами бюджету за 4 минулих років, а саме за 
період 2008р. – 2011р.        
 Бюджет м. Одеси на 2011 рік затверджений рішенням Одеської міської 
ради № 269-VІ від 04.01.2011 р. в обсязі 2 938 038,38 тис.грн.   
  Уточнений обсяг бюджету міста складає 2 933 115,948 тис.грн, у тому 
числі:загальний фонд – 2 563 539,597 тис.грн, або 58,7%, з них міжбюджетні 
трансферти – 839 762,997 тис.грн, або 31,2%; спеціальний фонд – 
369 576,351 тис.грн, або 10,1%,  з них бюджет розвитку –  195 804,5 тис.грн., 
як видно з рис.1.      



 Рис. 1. Структура бюджету міста Одеси за 2011 рік.     * 
Складено автором на основі даних www.gfu.odessa.gov.ua. 
 

Структура доходів бюджету міста Одеси (без трансфертів) за розділами 
наступна: 

- податкові надходження – 82,54 %; 
- неподаткові надходження та інші надходження на безповоротній 

основі – 15,28%; 
- доходи від операцій з капіталом – 2,14 %; 
- цільові фонди – 0,04 %; 
Згідно нового бюджетного законодавства найбільшими надходженнями 

до доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів 
відносяться: 

1. Податок на доходи фізичних осіб. 
2. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних та 

фізичних осіб – підприємців. 
3. Державне мито.  

Одним із основних бюджетоутворюючих джерел бюджету м. Одеси,                 
є ПДФО, питома вага якого, в обсязі делегованих доходів складає 99%. 

 За 2011 рік до бюджету м. Одеси надійшло - 1 186,0млн.грн, 
виконання  102,3% (+26,3млн.грн), темп росту до 2010 року 120,8% 
(+204,4млн.грн), як видно з рис.2.          

http://www.gfu.odessa.gov.ua.


Динаміка надходження податку на доходи фізичних осіб                                            
за 2008 - 2011р.р. (тис.грн)

868 034,1 852 831,2
981 623,1

1 185 981,5

 2008 рік. 2009 рік.  2010 рік. 2011 рік.

   98,2%
     115,1%

 Рис. 2. Динаміка надходження податку на доходи фізичних осіб за 2008-2011 
р.р.(тис. грн.).          * 
Складено автором на основі даних www.gfu.odessa.gov.ua.      
 

Для того, щоб повністю відкрити тематику даної статті обов’язково 
потрібно прослідкувати місцеві податки і збори.                                                                                                                                                                                                                                                         

Відповідно до нового Податкового кодексу України на території міста 
Одеса  встановлені місцеві податки та збори:       
 - збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;  

- збір за місця для паркування транспортних засобів; 
- туристичний збір; 
 - єдиний податок – джерело наповнення бюджету розвитку 

спеціального фонду з 01 січня 2011 року. 
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 
Відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України визначено, 

що починаючи з 2011 року, як і  раніше відноситься до делегованих доходів. 
Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання 
платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний місяць у 
відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом 
на 1 січня календарного року. Максимальна ставка збору в 2011 році 
збільшилась на 56 грн. у порівнянні з максимальною ставкою, встановленої 
до набуття чинності Податкового кодексу України ( з 320 грн. до 376 грн. 
відповідно). А в 2012 році планується 429 грн., що на 53 грн. більше ніж у 
2011 році, таким чином і збільшиться сума надходження з 14 897,6 тис. грн. 
за 2011 до 15 800,0 тис. грн. в 2012, що на 1300 тис. грн., або на 9,0 % більше.             

Збір за місця для паркування транспортних засобів 
Фактичне надходження збору за місця для паркування транспортних 

засобів за 2011 рік складає 15 104,6 тис. грн. Також, протягом 2011 року до 

    120,8% 
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бюджету міста надходили кошти від збору за припаркування автотранспорту, 
який діяв на території міста до 2011 року в сумі 78,8 тис. грн. 

Всього від діяльності щодо забезпечення паркування транспортних 
засобів до бюджету м. Одеси надійшло 15183,4 тис. грн., що становить 
102,6% до уточненого плану 2011 року, перевиконання становить 383,4 тис. 
грн.            
 Зазначеним рішенням передбачається розподіл зон платного 
паркування на чотири територіальні зони. Мінімальна ставка збору - 0,03 
відсотка мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня податкового 
року; максимальна - 0,12 відсотка мінімальної заробітної плати. 

З урахуванням розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2012 року                  
(1 073,0 грн.) ставки збору складуть: 

- 1073,0 грн. * 0,03 % = 0,3219 грн.(більш ніж у 2011 році на  0,0396 
грн.); 

- 1073,0 грн. * 0,12 % = 1,2876 грн.(більш ніж у 2011 році на  0,1584 
грн.). 

Туристичний збір 
На території міста Одеси туристичний збір стягується в розмірі 1 

відсоток від вартості усього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням 
податку на додану вартість. 

Фактичне надходження туристичного збору за 2011 рік складає                         
1 607,7 тис. грн. або 101,7 % до уточненого плану, а  у 2012 році планується 
отримати в сумі 2 000,0 тис. грн. або на 500,0 тис. грн. більше від за 2011 рік.
 Одним із найвагомішим надходженням до доходів м. Одеси являється 
єдиний податок, якого за 2011 рік до бюджету міста Одеси  надійшло 
68 879,4 тис. грн. або 101,5% від уточнених річних планових показників. В 
порівнянні з 2010 роком темп росту фактичних надходжень склав 102,9% або 
надійшло більше на 1 960,8 тис. грн.      

Єдиний податок включається до бюджету розвитку, де складає понад 
60 %  надходжень в 2011 році. Цей позитивний фактор вивів місто Одеса по 
надходженням до бюджету розвитку за 2011 рік на друге місце серед інших 
великих міст України, не враховуючи місто Київ. 



 Рис.3. Надходження до бюджету розвитку за 2011 рік деяких міст  України (млн. 
грн.).           
  * Складено автором на основі даних www.ibser.org.ua.    
   
Але адміністрація міста не планує зупинятися на досягнутому результаті і 
вже, для того, щоб зміцнити розвиток м. Одеси в 2012 році до бюджети 
розвитку зараховуватись два нових джерела: 
 - кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, 
отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» з 1 січня 2012 року; 

- кошти податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які  
відповідно до нового Бюджетного кодексу України з 01.07.2012 р. будуть 
справлятись відповідно до прийнятого Одеською міською радою.  
 Аналіз існуючої структури місцевих податків і зборів показує, що 
ліквідація або скасування місцевих податків, зокрема, таких незначних, як 
збір за право використання місцевої  символіки, збір  із власників  собак, збір  
за видачу ордера на квартиру, збір за право проведення кіно- і  телезйомок  і  
ряд інших, за винятком ринкового збору й комунального податку, фактично 
не сильно відбилися на показниках дохідної частини. Які становили всього 
7% у структурі загальних надходжень.       
 Необхідно зазначити, що у новому Бюджетному кодексі України 
переглянуті  джерела доходів місцевих бюджетів. Насамперед необхідно 
звернути увагу на дуже вагомий перерозподіл доходів із Державного 
бюджету на користь місцевого, а саме: передана плата за ліцензії й 
сертифікати, державну реєстрацію (6 видів), 50% збору за спеціальне 
використання  лісових ресурсів державного значення, 50% збору за 
спеціальне водокористування, 50% платежів за користування надрами 
загальнодержавного значення, плату за надані в оренду ставки, які 
перебувають у басейнах рік загальнодержавного значення, плату за 
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використання інших природних ресурсів.     
 Висновки та пропозиції. Таким чином, варто визнати, що 
застосування норм нового Бюджетного кодексу України й затвердження 
Податкового кодексу України створили необхідні передумови для зміцнення 
фінансової бази українських міст, будуть сприяти реалізації  норм  
Європейської хартії про місцеве самоврядування щодо фінансового 
забезпечення їх розвитку.         
 Як і в Одесі, так як і в інших містах України існують позитивні та 
негативні фактори розвитку, тому для того, щоб покращити ситуацію з 
доходами місцевих бюджетів України треба звернути увагу на: 1) низький 
рівень ресурсної забезпеченості; 2) слабку мотивацію місцевої влади; 3) 
низький рівень виконавчої дисципліни;  4) оптимальне  співвідношення  між 
доходами та видатками різних рівнів бюджетної системи; 5) відсутність 
реальних прав органів місцевого самоврядування запроваджувати на своїй 
території власні податки й збори. 

Аналізуючи можливі інструменти та заходи з метою вирішення 
названих  проблем, слід  звернути увагу, що всі вони вписуються в 
концепцію децентралізації державного управління, розширення фіскальних 
функцій місцевої влади.        
 На сьогодні формування дохідної частини місцевих бюджетів викликає 
багато суперечок, адже основною передумовою ефективного функціонування 
місцевого самоврядування є володіння ним достатньою кількістю коштів для 
проведення своєї діяльності. Фонд фінансових ресурсів, що утворюється на 
рівні регіону, інколи навіть наполовину не задовольняє потреби місцевого 
самоврядування в коштах, необхідних для вирішення поточних проблем.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ 

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
 
Анотація. У статті визначено пріоритетні напрями реалізації податкової 

політики України. Проведено аналіз податкових реформ, позитивних і 
негативних наслідків їх впровадження. Також проведено аналіз структури 
податкової системи України до і після прийняття Податкового кодексу. 
Визначені подальші кроки реформування вітчизняної податкової системи. 

 
Annotation. The article outlines the priority areas of tax policy in Ukraine. 

The analysis of tax reforms, positive and negative consequences of their 
implementation. Also analyzed the structure of the tax system of Ukraine before 
and after the Tax Code. Defined further steps reforming national tax system. 
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система, Податковий кодекс України, фінансове забезпечення, податкове 
законодавство, пріоритетні напрями, фіскальна ефективність, реформа. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Виникнення нових 

кризових явищ у функціонуванні національної економіки, що збіглось у часі 
з поглибленням світової економічної  кризи, в черговий раз загострило 
проблему пошуку ефективних фіскальних інструментів подолання 
негативних тенденцій у соціально-економічному розвитку України[3., с 41]. 
Розвязання існуючих проблем у чинній податковій політиці України має 
відбуватися через послідовну реалізацію стратегічних цілей реформування 
податкової системи України [1., с 24]. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем.  У зв’язку зі значимістю проблеми визначення 
пріоритетних напрямів реалізації податкової політики України закономірним 
є інтерес багатьох дослідників до даного питання. А саме ними є А. Новак  
[2], Л.Сітшаєва [1], А.Крисоватий [3], Т.Кощук  [3], О. Василик[4] та інші. 

Мета статті. Метою роботи є визначення пріоритетних напрямів 
реалізації податкової політики України в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу.  Податкова політика України не є 
досконалою. Про це свідчать не тільки світові рейтинги, а й показники 
макроекономічного розвитку країни а саме, спостерігається скорочення 



доходів бюджету України, і зниження рівня ділової активності, і гальмування 
інноваційно-інвестиційних процесів, і ще дуже багато економічних проблем, 
причинами яких є неузгодженість, нестабільність, неефективність податкової 
політики українського уряду. 

Перша та найскладніша проблема, яка існувала в податковій системі 
України протягом усіх років незалежності до сьогодення - це нестабільність 
та неузгодженість податкового законодавства. Всі ці роки в Україні були 
чинними безліч нормативно - правових актів, які ускладнювали податковий 
механізм в країні, не виконуючи свого головного призначення - регулювати 
податкові відносини. Це сотні законів та підзаконних актів: закони України, 
укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради 
України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази 
Державної податкової адміністрації України. Головним нормативно-
правовим актом, який регулював податкові відносини в Україні протягом 19 
років незалежності, це Закон України «Про систему оподаткування», що 
було прийнято ще 25 червня 1 991 року та майже щорічно він зазнавав 
змін[1., с 24]. 

Усвідомлюючи той факт, що без модернізації податкової системи буде 
досить складно забезпечити швидке відновлення економіки після кризи, 
влада розпочала в 2010 податкову реформу. Вона стала одним із наріжних 
каменів президентської Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, і 
від успішності її реалізації багато в чому залежить загальна суспільна оцінка 
реформаторської діяльності нинішньої влади[2., с 2]. Попри те, що податкова 
реформа розтягнута у часі до 2014 р., більшість основних завдань щодо її 
реалізації припали на 2010-2011 рр. Відтак, сьогодні в суспільстві 
закономірно присутнє очікування перших результатів , що є наслідком 
реформістської діяльності влади. Основні заходи, які необхідно було 
реалізувати в рамках першого етапу податкової реформи, систематизовано в 
таблиці 1. Як видно з табл.1 стала  нагальною проблема розробки та прий-
няття кодексу - єдиного законодавчого акту, в якому систематизовано норми, 
що належать до податкового права, податкового законодавства.  

Таким чином, податковий кодекс - документ, який регулює відносини, 
що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає перелік 
податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх 
адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, 
компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових 
осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за 
порушення податкового законодавства. 

Згідно із Податковим кодексом  до загальнодержавних податків та 
зборів належать: податок на прибуток підприємств; податок на доходи 
фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; збір за першу 
реєстрацію транспортного засобу, екологічний податок; рентна плата за 
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 
нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами 
природного 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 
ресурсом України; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне 
використання лісових ресурсів; фіксований сільськогосподарський податок; 
збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (застосовується до 
31 грудня 2014 року]; мито; збір у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої 
кваліфікованими когенераційними установками; збір у вигляді цільової 
надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм 
власності. 

Табл. 1 
Стан виконання завдань Програми економічних реформ на 2010-2014 роки в напряму 
реформування податкової системи [2., с 3] 

Передбачені кроки Кінцевий продукт 
Термін 

виконання 
 

Стан 
виконання 

 
Прийняття 

Податкового 
кодексу України 

 

Податковий кодекс України 2010 р. 
 

Виконано 
 

Спрощення 
податкового обліку 

та звітності 
 

Відповідні норми Податкового 
кодексу 

 

2010 р. 
 

Виконано 
 

Подолання 
негативних явищ в 

сфері 
відшкодування ПДВ 

Повернення накопиченої 
заборгованості щодо відшкодування 
ПДВ державними цінними паперами 

й забезпечення своєчасного 
відшкодування ПДВ починаючи з 1 

серпня 2010 р. 

2010 р. 
 

Не виконано 
 

Упровадження 
механізму індексації 

ставок податків і 
зборів, що мають 

фіксоване значення, 
для компенсації 

інфляційного 
впливу на розмір 

податків 
 

Розроблення законопроекту щодо 
внесення змін до Податкового 

кодексу України стосовно ставок 
оподаткування, визначених в 

абсолютних значеннях, з 
урахуванням індексів споживчих 

цін, індексів цін виробників 
промислової продукції за деякими 

податками і зборами 
 

2011 
 

Не виконано 
 

Введення в дію та 
реалізація 

Податкового 
кодексу України 

 

Розроблення та внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України проектів 

актів Кабінету Міністрів України 
для реалізації положень 

Податкового кодексу України 

2011 
 

Виконано по 
ключових 
позиціях 

 

Реформування 
державної 

податкової служби 
 

 
Розроблення та супроводження 

проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України 

«Про державну податкову службу в 

2011 
 

Виконано 
 



Україні» 
 
До місцевих податків згідно із Податковим кодексом  належить: податок 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок, до 
місцевих зборів - збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний 
збір. 

Отже, можна зробити висновок про зменшення кількості як 
загальнодержавних так і місцевих податків та зборів а саме з 29 до 18, з 14 до 
5 відповідно. Аналізуючи цей крок з точки зору досягнення стратегічних 
цілей податкових реформ в українській системі оподаткування, можна 
зробити висновок, що головною метою цієї реформи було скорочення 
кількості податкових платежів. Таким чином, було вирішено ключову 
проблему української податкової системи - велика кількість податкових 
платежів. Але погодившись з автором монографії «Пріоритети реалізації 
податкової політики України в сучасних умовах» можна сказати, що такий 
крок не є ефективним за умови залишення невирішеними такі проблеми, як 
значні часові та фінансові затрати на сплату податків та високе податкове 
навантаження на фонд оплати праці.[1., с 25] 

Високе податкове навантаження на фонд оплати праці також є 
причиною іншої проблеми в українській податковій системі - це високе 
податкове навантаження на бізнес, тобто на суб'єктів господарювання. З 
метою подолання цієї проблеми в Податковому кодексі  згідно із статтею 167 
розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» для всіх доходів, одержаних у 
формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або 
інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв'язку з 
відносинами трудового найму та в умовах цивільно-правового договору 
ставка податку складає 15 відсотків, у разі якщо загальна сума отриманих 
платником податку у звггному податковому місяці доходів перевищує 
десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків 
суми перевищення. 

Отже, у Податковому кодексі  було зроблено крок до встановлення 
прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб. Але цей крок, як 
зазначає Л.З. Сітшаєва, не може дати повноцінного ефекту через низький 
середньостатистичний рівень доходів населення України та 
недопрацьованість порядку адміністрування податку на доходи фізичних 
осіб. 

Однією з поправок Президента України до Податкового кодексу, який 
було першим ухвалено 18 листопада 2010 року Верховною Радою України, 
було виключення першої глави розділу XIV «Спеціальні податкові режими», 
в якому йшлося про кардинальні зміни у спрощеній системі оподаткування. 
У відповідності з Податковим кодексом України від 18 листопада 2010 року 
кількість осіб, що могли б перебувати у трудових відносинах з фізичною 
особою - підприємцем, одночасно не могла б перевищувати чотири особи, та 



обсяг річного доходу не повинен був би перевищувати 300 тис. грн., з 
касовим апаратом - 600 тис. грн.. Одним з негативних явищ, до яких міг би 
призвести такий крок, - це збільшення рівня безробітного населення через 
звільнення найманих працівників роботодавцями та зняття з реєстрації 
фізичних осіб-підприємців. 

Але це була б лише видима соціальна проблема. Постійним, системним 
явищем стала б виплата хабарів з метою ухилення від сплати податків. 

За даними щорічного міжнародного дослідження, проведеного 
Transparency International, Україна посіла у 2010 році 134-те місце з 178 країн 
світу за рівнем корупції з величиною індексу сприйняття корупції  рівною 
2,4 бала. Отже, на сьогодні Україна вже є тотально корумпованою країною, і 
політична нестабільність в майбутньому може призвести ще до більшого 
погіршення ситуації. 

Реформи, які стосуються спрощеної системи оподаткування також 
можуть мати негативні наслідки не тільки для соціального, а й економічного 
розвитку окремих регіонів України та всієї країни. 

Скорочення обігу річного доходу приватних підприємців до 300 тис. 
грн. можуть призвести до падіння рівня платоспроможності платників 
єдиного податку, кількості приватних підприємств, загального рівня ділової 
активності в країні. На нашу думку, доцільним рішенням стало  призначення 
прогресивної шкали оподаткування відповідно до розміру річного обігу на 
приватному підприємстві. 

Отже, для майбутнього розвитку малого та середнього бізнесу є 
важливою оптимізація спрощеної системи оподаткування у відповідності з 
потребами часу та ринкових умов.  

Загалом, у ході реформи в 2010-2011 рр. податкова система та механізми 
її функціонування зазнали відчутних змін. Запроваджені новації дозволили 
усунути низку вад, властивих вітчизняній податковій системі до початку 
реформи, підвищити її фіскальну ефективність, що збільшило доходи 
державного бюджету. Говорячи про високі темпи розвитку економіки як про  
результати впровадження Податкового кодексу, можна сказати, що введення 
в дію Податкового кодексу України та нової редакції Бюджетного кодексу 
забезпечили зростання бюджетних показників у 2011 році (див. табл. 2). 

Табл. 2 

Показники виконання Державного бюджету України за 2011 рік 

 
Факт 2011 рік, 

млрд. гривень 

Темпи росту порівняно 

з 2010 роком, у 

відсотках 

 
загальн. 

фонд 

спец. 

фонд 
всього 

загальн. 

фонд 

спец. 

фонд 
всього 

ДОХОДИ 265,8 48,8 314,6 128,1 147,2 130,8 

Податок на прибуток підприємств 54,7 0,0 54,7 152,2 - 137,0 



 
Факт 2011 рік, 

млрд. гривень 

Темпи росту порівняно 

з 2010 роком, у 

відсотках 

 
загальн. 

фонд 

спец. 

фонд 
всього 

загальн. 

фонд 

спец. 

фонд 
всього 

Податок на додану вартість 126,6 3,5 130,1 123,2 - 150,7 

Акцизний податок з вироблених в 

Україні підакцизних товарів (продукції) 
21,7 3,5 25,2 110,8 101,6 109,4 

Акцизний податок з ввезених на 

митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) 

1,3 6,6 7,8 83,9 
у 2,4 

р. б. 
170,0 

Ввізне мито 8,3 2,1 10,5 112,6 183,7 122,3 

Рентна плата 16,8 0,0 16,8 
у 2,4 

р.б 
- 

у 1,8 

р.б. 

Кошти, що перераховуються 

Національним банком України 

відповідно до Закону України "Про 

Національний банк України" 

11,9 0,0 11,9 76,5 - 76,5 

Власні надходження бюджетних 

установ 
- 23,3 23,3 - 105,3 105,3 

 
Надходження до Державного бюджету України у 2011 році становили 

314,6 млрд. грн., що на 30,8 відсотка, або на 74,0 млрд. грн. більше, ніж у 
2010 році. У співставних умовах, без врахування у 2010 році погашення 
заборгованості минулих років з відшкодування ПДВ за рахунок випуску 
ОВДП в обсязі 16,4 млрд. грн. (спеціальний фонд держбюджету), у 2011 році 
надходження зросли на 22,4 відсотка, або на 57,6 млрд. гривень. Рівень 
виконання річного показника, затвердженого Верховною Радою України зі 
змінами, становив 103,5 відсотка, проти 100,8 відсотка у 2010 році та 85,5 
відсотка у 2009 році. До загального фонду державного бюджету в 2011 році 
надійшло 265,8 млрд. грн., що на 28,1 відсотка, або на 58,3 млрд. грн. більше, 
ніж у 2010 році. Завдяки зусиллям Уряду щодо покращання адміністрування 
податків забезпечено вищі ніж було визначено в законі про бюджет доходи 
загального фонду державного бюджету у 2011 році на 3,3 відсотка, або на 8,5 
млрд. гривень. Протягом всього 2011 року фактичні доходи були вищими ніж 
індикативні показники, передбачені в розписі.  Проти 2010 року 
найбільшими темпами зростали такі надходження до державного бюджету: 
податок на додану вартість (збір) на 36,1 відсотка (збільшення на 



45,9 млрд. грн.); рентна плата – у 1,8 раза (або на 7,3 млрд. грн.); акцизний 
податок – на 19,5 відсотка (або на 5,4 млрд. грн.); ввізне мито – на 
22,3 відсотка (або на 1,9 млрд. гривень). Незважаючи на зниження ставки 
податку на прибуток підприємств з 1 квітня 2011 року з 25 до 23 відсотків, 
надходження від цього податку порівняно з 2010 роком зросли на 
37 відсотків (або на 14,8 млрд. гривень). Відповідно до положень 
Податкового кодексу України у 2011 році було запроваджено механізм 
відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. В цілому за 2011 рік року було 
відшкодовано ПДВ грошовими коштами в обсязі 42,8 млрд. грн., що в 1,8 
раза більше ніж в 2010 році. З них в автоматичному режимі було 
відшкодовано 15,9 млрд. грн., або 37,1 відсотка загальної суми 
відшкодування. Власні надходження бюджетних установ до спеціального 
фонду державного бюджету в 2011 році дорівнювали 23,3 млрд. грн., що на 
5,3% (або на 1,2 млрд. грн.) більше порівняно із 2010 роком[7]. 

Разом з тим досягнутий прогрес за багатьма напрямами виявися 
меншим, аніж очікувалося на початку реформ. Зокрема, в питанні 
стимулювання економічної, у тому числі інвестиційної, діяльності перелік 
фіскальних стимулів виявився обмеженим і не завжди раціональним, що в 
кінцевому підсумку частково нівелювало їх вплив на динаміку інвестицій. 
Таким чином, зміни в податковій системі у 2010-2011 рр. повинні 
розглядатися лише як перший етап реформи, тому в середньостроковій 
перспективі вони мають бути продовжені та поглиблені. 

Висновки і пропозиції. 
Таким чином, можна зробити висновок, що визначення пріоритетних 

напрямів податкової політики України в сучасних умовах необхідно 
проводити через призму податкових реформ та можливих наслідків 
реалізації цих реформ в майбутньому. 

На мою думку, пріоритетними напрямами податкової політики України 
в сучасних умовах є: збалансування інтересів держави і платників податків; 
формування стабільної, гнучкої та зручної системи оподаткування; 
забезпечення фіскальної ефективності податкової системи України; 
реалізація регулятивного потенціалу податкової політики; адаптація 
податкової політики країни до вимог світової тенденції трансформації 
оподаткування. 
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ 

 
Аннотація. Стаття присвячена дослідженню економічної природи 

державного боргу, виявлено основні тенденції і специфічні особливості 
формування державного боргу в Україні, обґрунтовані концептуальні засади 
щодо вдосконалення механізму його управління та обслуговування в умовах 
нестабільної економіки України. 

Annotation. The article is devoted to investigated the economic nature of 
public debt, the basic trends and specific features of government debt in Ukraine, 
Conceptual framework for improving the mechanism for its management and 
maintenance in an unstable economy of Ukraine. 

 
Ключові слова: державні фінанси, державний борг, механізм 

управління державним боргом, обслуговування державного боргу, 
економічна безпека країни.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах формування 

та функціонування ринкової економіки важливою складовою державних 
фінансів є державний борг. Дефіцит державного бюджету, залучення та 
використання позик для його покриття призвели до формування і значного 
зростання державного боргу в Україні. Великі розміри внутрішнього і 
зовнішнього боргу, а також відповідно зростання витрат на його 
обслуговування обумовлюють необхідність вирішення проблеми державного 
боргу, а відтак і пошуку шляхів вдосконалення механізму його управління. 
Як свідчить досвід багатьох країн, чим обтяжливішим стає для держави 
нагромаджений зовнішній та внутрішній борг, тим його обслуговування 
активніше включається у взаємодію з функціонуванням економіки та її 
фінансової системи. 

В перехідній економіці України державний борг все більше набуває 
характеру не лише фінансової, але і соціально-політичної проблеми. 
Державний борг прямо пов'язаний з проблемою економічної безпеки країни. 
Питання управління та обслуговування державного боргу є особливо 
важливим в контексті тих економічних труднощів, які впродовж останніх 
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років переживає Україна. Розв'язання проблеми обслуговування державного 
боргу є одним із ключових факторів економічної стабільності в країні. Від 
характеру врегулювання боргової проблеми в значній мірі залежить 
бюджетна дієздатність держави, стабільність її національної валюти, а відтак 
фінансова підтримка міжнародних фінансових організацій. Необхідність 
розв'язання цих питань потребує пошуку шляхів вдосконалення механізму 
управління та обслуговування державного боргу в Україні. 

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення 
невирішених проблем. Важливий внесок в дослідження проблеми 
державного боргу зробили західні економісти: Д. Рікардо, А. Сміт, М. 
Браунриг, С.Вайнтрауб, Х. Джонсон, О. Екстайн, Дж. Кейнс, А. Лаффер, А. 
Лернер, Р. Масгрейв, М. Фрідман та інші. Серед російських вчених варто 
відмітити праці: М.Б. Богачевського, Б.Г. Болдирєва, Л.О. Дробозіної, Л.М. 
Красавіної, І.М. Осадчої, Ю.М. Осипова, Г.П. Солюса, В.М. Усоскіна та 
інших. Теоретичні основи державного боргу та питання щодо його 
управління висвітлюються в працях таких українських вчених, як: 
О.Д.Василик, А.С. Гальчинський, Г.В Кучер., В.В. Корнєєв, О.В. Плотніков, 
Т.Г. Бондарук, В.М. Суторміна, В.О. Степаненко, та інших. 

В той же час в Україні недостатньо досліджені питання, що стосуються 
проблем управління державним боргом, особливостей його формування і 
розвитку в умовах нестабільної економіки. 

Мета статті. Наукове обґрунтування концептуальних засад 
вдосконалення механізму управління державним боргом та його 
обслуговування в умовах нестабільної економіки України. 

Виклад основного матеріалу. Використання державою у своїй 
фінансовій політиці залучення коштів на кредитній основі веде до 
формування державного боргу і необхідності розроблення системи 
управління цим боргом. Протягом 2008-2010 років у зв'язку з посиленням 
кризових явищ та зростанням потреби у фінансуванні державного бюджету 
істотно збільшився обсяг державного боргу та показник його відношення до 
внутрішнього валового продукту. При цьому підвищення курсу іноземної 
валюти відносно національної валюти призвело до збільшення обсягу 
державного зовнішнього боргу, вираженого у національній валюті, та, 
відповідно, загального обсягу державного боргу. Якщо у 2007 році 
відношення обсягу державного боргу до внутрішнього валового продукту 
становило 9,9%, то на кінець 2009 року зазначений показник підвищився до 
24,9%, а на кінець 2010 року - до 29,4% внутрішнього валового продукту. 

На кінець березня 2011 року співвідношення державного і 
гарантованого державою боргу України до ВВП становило 34,8 % (рис. 1), 
що на 4,6 в. п. менше, ніж на кінець 2010 року. 

 



 
Рисунок 1. Відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП у 

2002-2011 роках  
 
У результаті суттєвого збільшення протягом 2008 - 2010 років обсягів 

запозичень до державного бюджету державний та гарантований державою 
борг України на кінець березня 2011 року становив 449,0 млрд. грн. (або 56,4 
млрд. дол. США), що на 37,2 %, більше показника 2010 року. 

На державний борг припадає 75,6 % від загальної суми боргу, а на 
гарантований державою борг - 24,4 %. 

Як видно з рисунку 2, у І кварталі 2011 року зростання боргу 
відбувалося досить невисокими темпами порівняно із його суттєвим 
зростанням в цілому за рік у 2008-2009 роках. 

 

 
Рисунок 2. Динаміка державного та гарантованого державою боргу за 2002-2011 

роки  
 



Граничний розмір державного боргу на 2011 рік встановлено у сумі 
375,6 млрд. грн., фактичний його розмір на кінець березня становив 339,2 
млрд. грн., і збільшився впродовж І кварталу на 4,9 %. 

Державний внутрішній борг на кінець березня 2011 року становив 
147,7 млрд. грн., або 18,6 млрд. дол. США, і збільшився на 6,0 млрд. грн., або 
на 4,2 %. Державний зовнішній борг становив 191,5 млрд. грн., або 24,1 млрд. 
дол. США, і збільшився на 9,7 млрд. грн., або на 5,3 % з початку року. 

Гарантований державою борг становив 109,8 млрд. грн., або 13,8 млрд. 
дол. США, у тому числі внутрішній - 13,7 млрд. грн., або 1,7 млрд. дол. 
США, зовнішній - 96,1 млрд. грн., або 12,1 млрд. дол. США. 

Істотно збільшився обсяг видатків на обслуговування державного 
боргу. Частка відповідних платежів у загальній сумі видатків державного 
бюджету збільшилася з 1,6% у 2008 році до 3,7% у 2009 році і на кінець 2010 
року становила близько 6%, що пов'язано із збільшенням обсягу державного 
боргу, девальвацією гривні і підвищенням відсоткових ставок в умовах 
фінансової кризи. Протягом 2006-2009 років поступово зменшувався 
середній строк обігу державних боргових зобов'язань з 13,3 до 12,7 року. 
Станом на кінець 2010 року зазначений строк, незважаючи на тенденцію до 
зменшення, залишається значним, особливо в умовах погіршення фінансової 
кон'юнктури на внутрішньому та зовнішніх ринках капіталу, що 
спостерігається починаючи з 2008 року, і становить 10,4 року [1]. 

З метою розв'язання проблеми залучення на внутрішньому ринку 
достатнього обсягу запозичень за прийнятною вартістю в умовах відсутності 
доступу до світового ринку капіталу активізовано здійснення заходів у 
напрямах сприяння розвиткові внутрішнього ринку державних цінних 
паперів та поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими 
організаціями. Такий підхід дав змогу задовольнити частину потреби у 
державних запозиченнях за рахунок внутрішніх джерел та створити умови 
для залучення зовнішніх кредитів, вартість яких є нижчою, порівняно з 
вартістю розміщення єврооблігацій. 

З метою розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів у 
рамках реалізації Концепції розвитку внутрішнього ринку державних цінних 
паперів України на 2009-2013 роки, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2009 р. №316 здійснено протягом 2009-2010 
років ряд заходів, зокрема: 

- запроваджено ринкове ціноутворення під час первинного розміщення 
державних цінних паперів на внутрішньому ринку та конкурентну процедуру 
проведення аукціонів, яка передбачає розміщення державних цінних паперів 
одним етапом, що значно підвищило рівень довіри до держави з боку 
інвесторів та сприяло збільшенню попиту на державні цінні папери; 

- створено систему первинних дилерів на внутрішньому ринку 
державних цінних паперів, проведено відбір первинних дилерів та укладено з 
ними договори; 



- запроваджено управління ризиками шляхом здійснення підготовки 
квартальних планів управління державним боргом та звітування про їх 
виконання. 

У результаті здійснення зазначених заходів частка державного боргу, 
вираженого в національній валюті, становила на кінець вересня 2010 р. 43,7% 
його загального обсягу, порівняно з 28,3% на кінець 2008 року та 40,1% на 
кінець 2009 року; частка державного боргу в іноземній валюті відповідно 
становила 56,3%, з яких у євро - 3,9%, у доларах США - 30,8, у спеціальних 
правах запозичення - 20,2, у японських єнах - 1,4%. Середньозважена ставка 
дохідності за облігаціями внутрішньої державної позики знизилася з 20,2% у 
2009 році до 13,3% на кінець вересня 2010 року. З метою підтримки 
фінансового стану державних і рекапіталізованих за участю держави банків 
та захисту інтересів вкладників збільшено їх статутний капітал на суму 43,5 
млрд. гривень за рахунок випуску у 2008-2010 роках облігацій внутрішньої 
державної позики та здійснено у 2010 році відшкодування податку на додану 
вартість на суму 16,4 млрд. гривень [7]. 

На сьогодні залишається актуальним питання щодо прийняття Закону 
України «Про державний борг та гарантований державою борг» як 
комплексного нормативного акта, яким планується врегулювати процес 
управління державним боргом та гарантованим державою боргом, визначити 
основні принципи управління ними та особливості ведення обліку і 
здійснення контролю за їх утворенням, а також операції з активного 
управління державним боргом. 

Важливим напрямом управління державним боргом протягом 2008-
2010 років було співробітництво з міжнародними фінансовими 
організаціями, в результаті якого у 2009-2010 роках отримано позики від 
МВФ для забезпечення фінансування державного бюджету в рамках 
програми «Стенд-бай» в обсязі 52,7 млрд. гривень та Світового банку в 
обсязі 3,2 млрд. гривень за плаваючою ставкою, що на сьогодні становить 
відповідно близько 2,3 і 1 % річних [4]. 

Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2011-
2013 роки ставить такі цілі: 

- утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні, 
не вище ніж у 2010 році; 

- своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за державним 
боргом; 

- мінімізація вартості обслуговування державного боргу з урахуванням 
ризиків; 

- здійснення державних запозичень на основі відповідних планів і 
обґрунтованих прогнозів потреби держави у фінансових ресурсах; 

- забезпечення ефективного функціонування внутрішнього ринку 
державних цінних паперів та розширення доступу до міжнародного ринку 
капіталу; 

- удосконалення нормативно-правової бази з питань управління 
державним боргом; 



- забезпечення прозорості здійснення заходів з управління державним 
боргом; 

- подальше формування іміджу України як надійного позичальника, що 
вчасно та в повному обсязі виконує свої боргові зобов'язання [3]. 

Досягнення зазначених цілей забезпечується шляхом виконання таких 
завдань: 

- оптимізація структури державного боргу в розрізі валюти і 
відсоткових ставок, що дасть змогу мінімізувати відповідні ризики; 

- мінімізація ризиків, пов'язаних з рефінансуванням та дотриманням 
середньозваженого строку до погашення боргових зобов'язань держави у 
визначених цією Стратегією межах; 

- запобігання виникненню пікових навантажень на державний бюджет, 
що пов'язані із здійсненням платежів за державним боргом; 

- підвищення рівня ліквідності державних боргових цінних паперів, що 
дасть змогу підвищити попит на них з боку інвесторів; 

- упровадження сучасних біржових технологій під час торгівлі 
облігаціями внутрішньої державної позики та казначейськими 
зобов'язаннями; 

- здійснення нових запозичень для підтримки та розвитку пріоритетних 
сфер розвитку економіки, переважно транспортної і міської інфраструктури, 
енергетики та енергозбереження, а також фінансування фіскального дефіциту 
бюджету; 

- забезпечення ефективної співпраці з провідними міжнародними 
рейтинговими агентствами щодо присвоєння ними суверенного кредитного 
рейтингу Україні та її борговим зобов'язанням; 

- забезпечення прозорості діяльності, пов'язаної з управлінням 
державним боргом, та публічності відповідної інформації [2]. 

Основними заходами, які планується здійснити для реалізації стратегії, 
є: 

- узгодження напрямів політики управління державним боргом з 
напрямами бюджетної та грошово-кредитної політики; 

- удосконалення нормативно-правової бази з питань управління 
державним боргом; 

- складення річного графіка проведення аукціонів облігацій 
внутрішньої державної позики із зазначенням видів та строків обігу боргових 
цінних паперів; 

- проведення щокварталу аналізу та оцінки ризиків, пов'язаних з 
державним боргом; 

- здійснення регулярного розміщення державних цінних паперів з 
різними строками обігу для підтримання кривої дохідності; 

- запровадження розміщення облігацій внутрішньої державної позики 
та казначейських зобов'язань на фондових біржах; 

- створення належних умов для ефективного функціонування 
первинних дилерів та підтримання ними двостороннього котирування 
державних боргових цінних паперів; 



- підвищення ефективності та результативності співробітництва з 
міжнародними фінансовими організаціями і фінансово-кредитними 
установами, пов'язаного із залученням та використанням їх фінансових 
ресурсів; 

- здійснення операцій з активного управління державним боргом та 
управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка і коштів валютних 
рахунків; 

- розширення переліку державних боргових цінних паперів, у тому 
числі індексованих на рівень інфляції, амортизаційних та з можливістю 
дострокового погашення; 

- активізація роботи з випуску державних боргових цінних паперів для 
населення; 

- забезпечення регулярного подання міжнародним рейтинговим 
агентствам статистичних і аналітичних даних щодо соціально-економічного 
та політичного становища України; 

- співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, 
фінансово-кредитними та іншими установами в напрямі обміну досвідом і 
навчання у сфері управління державним боргом; 

- підтримка на належному рівні та розвиток інформаційно-технічного 
забезпечення процесу управління державним боргом, зокрема шляхом 
удосконалення інформаційно-аналітичної системи «Управління державним 
боргом»; 

- розміщення інформації про управління державним боргом на 
офіційному веб-сайті Мінфіну [5]. 

Реалізація стратегії дасть змогу досягти таких результатів на кінець 
2011, 2012 і 2013 років відповідно: 

- відношення обсягу державного боргу до внутрішнього валового 
продукту - на рівні не більш як 32, 30 і 28 відсотків; 

- частка державного внутрішнього боргу - не менш як 46, 46 і 48 %; 
- частка державного боргу з фіксованою ставкою - не менш як 69, 73 і 

80%; 
- середньозважений строк до погашення державного боргу - не менш як 

4, і 5 років. 
Частка державного боргу, що рефінансується в наступному році, 

орієнтовно становитиме не більш як 16% на кінець відповідного періоду. 
Уряд затвердив стратегію, згідно з якою державний борг країни щорічно 
повинен знижуватися на 2% ВВП. Також у Кабміні мають намір розширити 
асортимент боргових інструментів для внутрішнього ринку. Це дозволить 
вже в 2013 р. збільшити частку внутрішнього боргу до 48% з нинішніх 43,4%. 

У своїй стратегії Кабмін поставив завдання домогтися поступового 
зниження рівня боргового навантаження. Так, співвідношення обсягу 
державний боргу до ВВП, яке в нинішньому році має зрости до 32%, 
наступні 2 роки буде зменшуватися на 2% щорічно. У свою чергу частку 
внутрішнього боргу, яка зараз складає 43,4% (141 млрд. грн..) загальної суми 



прямого боргу, в 2011-2012 рр. пропонується підвищити до 46%, а в 2013 р. - 
до 48%. 

Наростити частку внутрішніх позик, на думку Кабміну, можна за 
рахунок удосконалення законодавства, співпраці з міжнародними 
рейтинговими агентствами, розширення асортименту паперів. Зокрема, 
передбачається випуск держоблігацій: індексованих на рівень інфляції, 
амортизаційних, з можливістю дострокового погашення. 

Також Кабмін має намір збільшувати частку паперів з фіксованою 
ставкою - у наступному році їх частка зросте з 69% до 73%, а в 2013 р. - 
досягне 80%. Крім того, планується розміщення облігацій внутрішньої 
держпозики (ОВДП) і казначейських зобов'язань на фондових біржах, а 
також затвердження річного графіка аукціонів ОВДП з визначенням видів і 
термінів обігу паперів. 

Важливою перешкодою налагодженню належної стратегічної 
ефективності боргової політики в Україні є відсутність цілісної системи 
законодавчого забезпечення регулювання витрат з обслуговування і 
погашення державного боргу. Зволікання із прийняттям базового закону про 
державний борг призводить до виникнення суперечностей між положеннями 
окремих нормативних актів з питань погашення і обслуговування державного 
боргу. За висновками Рахункової палати України, чинним законодавством 
взагалі не врегульовані порядок витрачання коштів Державного бюджету 
України на управління державним боргом та повноваження органів 
державної влади у цьому процесі. Суттєві недоліки існують на етапі 
планування витрат з обслуговування, погашення та управління державним 
боргом. Крім того, щорічними перевірками Рахункової палати 
встановлюються численні правопорушення у процесі здійснення боргових 
виплат. 

Стратегічною метою державної боргової політики України має стати 
залучення фінансових ресурсів для ефективної реалізації програм 
інституційного та інвестиційного розвитку країни із одночасним 
забезпеченням стабільного співвідношення державного боргу та ВВП. 

Враховуючи, що зовнішні запозичення являють собою фактичне 
вивезення капіталу з країни, оскільки є, по суті, продажем нерезидентам 
(навіть, якщо вони є підставними особами резидентів) права на отримання 
частини прибутку резидентів України, тобто декапіталізацію національної 
економіки, обсяг зовнішньої заборгованості України повинен підтримуватись 
на відносно невисокому рівні. В цьому контексті внутрішні запозичення, які 
є засобом перерозподілу прибутку всередині країни, видаються більш 
прийнятними для капітально-дефіцитної економіки. Проте боргове 
фінансування дефіциту бюджету видається припустимим понад межі потреб 
обслуговування попередніх заборгованостей, лише якщо воно формує 
потенціал майбутнього розвитку. Йдеться як про здійснення прямих 
бюджетних інвестицій, так і про створення умов для стійкого, швидкого та 
якісного економічного зростання економіки в цілому. Такі умови можуть, 
зокрема, полягати у поліпшенні виробничої, транспортної, енергетичної, 



інформаційної та іншої інфраструктури. До цього ж розряду варто відносити 
частину інвестицій у розвиток людського капіталу, зокрема - у сфері 
підготовки та перепідготовки працівників згідно вимог ринку праці, розвитку 
відповідних освітніх закладів тощо. 

Украй непродуктивним видається боргове фінансування статей 
споживчого спрямування. Видатки на споживання мають стимулюючий сенс 
у разі еластичності пропозиції. Між тим, приріст приватного споживання 
відбувається по галузях, в яких часто спостерігається «локальний перегрів», 
або які є неконкурентоспроможними на внутрішньому ринку. Відтак 
дефіцитне фінансування підвищує «номінальний» попит, але не підвищує 
«реальний», що створює потенційну можливість зростання інфляційних 
тенденцій та погіршення зовнішньоторговельного балансу. 

Стратегічним завданням боргової політики є також пошук 
оптимального співвідношення між борговим та податковим фінансуванням 
бюджетних видатків. У короткостроковому періоді залучення позичкових 
ресурсів дає можливість дещо знизити фіскальне навантаження на 
національну економіку в розрахунку на спрямування додаткових коштів, які 
залишаються у суб'єктів господарювання, на їхній розвиток. Між тим, таким 
чином фінансування поточних бюджетних видатків здійснюватиметься за 
рахунок майбутніх ресурсів розвитку, а отже, економічний розвиток 
гальмуватиметься у довгостроковій перспективі. 

Виходячи з вищезазначеного, стратегія формування і обслуговування 
ринку державних запозичень повинна базуватися на науково обґрунтованих 
засадах. Структура і розмір державного боргу мають прогнозуватися на 
часовому інтервалі в декілька років та навіть десятиріч з тим, щоб 
забезпечити збалансований бюджет, стабільне економічне зростання й 
потужну фінансову систему. За відсутності такої стратегії економічна криза 
загострюватиметься, а державний борг зростатиме. 

Проблеми державного боргу повинні стати окремим напрямом 
дослідження у сферах економічного аналізу, прогнозування, фінансового 
менеджменту, господарського права. До принципових моментів, на яких 
варто зосередити увагу при вироблені стратегії боргового управління, слід 
віднести чітко визначену граничну межу частки зовнішнього та 
внутрішнього боргу та витрат на їхнє обслуговування в структурі державних 
витрат; подальше зниження вартості обслуговування державного боргу та 
подовження терміну запозичень, поєднання ринкових та інституціональних 
механізмів управління державним боргом, використання світового досвіду 
врегулювання боргу тощо. 

Спираючись на іноземний досвід управління державним боргом, слід 
акцентувати увагу на застосуванні методу «цільових орієнтирів» 
(benchmarking) в оцінці ефективності боргової політики, на основі якого 
може здійснюватися неупереджена оцінка ефективності боргової політики. 
Між тим, його застосування передбачає проведення активної політики в 
частині як здійснення запозичень, так і операцій із державним боргом на 
основі застосування стандартних схем та процедур: дострокового викупу, 



використання деривативів при емісії боргових зобов'язань, хеджування та 
сек'юритизації боргу. Функції управління поточного державного боргу має 
здійснювати уповноважений державний банк-агент [2]. 

Застосування операцій активного управління державним боргом 
дозволить заощадити значні кошти, що спрямовуються на обслуговування та 
погашення державного боргу. Проведення дострокового викупу, наприклад, 
амортизаційних облігацій зовнішньої державної позики 2010 року не тільки б 
заощадило мільйони доларів на платежах з їхнього обслуговування та 
погашення, а й поліпшило б структуру боргу. Це, в свою чергу, позитивно 
впливає на встановлення дохідності за новими випусками єврооблігацій 
України. 

Крім використання інструментів активного управління державним 
боргом (наприклад, проведення заміни боргових зобов'язань держави на акції 
підприємства державної власності, викуп державних облігацій на 
вторинному ринку), слід взяти за мету зниження розміру боргу та сплати 
процентів перед міжнародними офіційними кредиторами, кредити яких 
нерідко обумовлюється нав'язуванням додаткових зовнішніх вимог, в тому 
числі - з політичним підтекстом. Замість цього - розробити стратегію 
переорієнтації на ринкові джерела запозичень із використанням широкого 
набору інструментів, випробуваних зарубіжною практикою, сформувавши 
для цього необхідне правове та інституційне поле. 

Міністерство фінансів повинно проводити постійний аналіз та 
моніторинг кон'юнктури на міжнародних ринках капіталу, котирувань 
облігацій зовнішньої державної позики на західних біржах, реакції інвесторів 
на українські єврооблігації, на ті чи інші економічні та політичні події в 
країні, здійснювати активну роботу щодо сприяння підвищенню суверенного 
кредитного рейтингу країни [7]. 

Комплексний підхід до реалізації стратегії управління державним 
боргом має знайти своє відображення в зміцненні координації боргової 
політики з бюджетно-фінансовою та грошово-кредитною політикою, метою 
чого є підвищення ефективності управління активами та пасивами держави. 

Важливою характеристикою нових запозичень на міжнародних ринках 
капіталу є їхній «довгий» характер, що дозволяє використовувати їх для 
довготермінових інноваційно-інвестиційних проектів. Тому нагальним 
питанням має стати розробка механізмів спрямування залучених коштів у 
пріоритетних напрямах наукомісткого розвитку. 

Ключовим завданням, пов'язаним із використанням державних 
запозичень в якості одного з інструментів формування інноваційного 
розвитку української економіки, є наукове обґрунтування і методологічно 
вірне визначення напрямів використання запозичених коштів. На думку 
дослідників, державні боргові запозичення, як внутрішні, так і зовнішні, 
здатні позитивно вплинути на всю економіку країни, тільки якщо вони 
будуть спрямовані на вирішення стратегічних завдань радикального 
підвищення ефективності використання інтелектуального і кадрового 



потенціалу України на шляху переходу від сировинного до наукомісткого 
розвитку, а саме: 

1. Створення умов для розширеного відтворення природних ресурсів. 
Це означає реалізацію комплексу економічних, правових та організаційних 
заходів, які стимулюватимуть природокористувачів вести діяльність щодо 
відновлення (розвідки та освоєння) запасів корисних копалин в обсягах, що 
перевищують обсяги їхнього видобутку та експлуатації. 

2. Розвиток енергетичного потенціалу і переведення країни на 
енергозберігаючий шлях розвитку. Вирішення цієї задачі дозволить зняти 
обмеження для швидкого економічного зростання та знизити енергетичну 
складову у вартості товарів та послуг. Це, в свою чергу, зменшить обсяги 
критичного імпорту та потребу у іноземній валюті, відтак полегшить 
обслуговування зовнішнього боргу. 

3. Розвиток системи технічного регулювання, адекватної особливостям 
національної економіки, та забезпечення відповідності продукції 
українського виробництва світовим стандартам безпеки і якості. Це стане 
важливим чинником підвищення конкурентоспроможності продукції та 
нарощування високотехнологічного експорту. 

4. Підвищення конкурентоспроможності транспортної системи 
України і реалізація її транспортного потенціалу. Інтеграція України до 
світової транспортної системи здатна за рахунок реалізації її транзитного 
потенціалу суттєво збільшити експорт транспортних послуг. Створення і 
розвиток на території України міжнародних транспортних коридорів 
обумовлює необхідність модернізації і будівництва нових морських 
терміналів, удосконалення системи управління рухом, обробки і розподілу 
вантажів, здійснення комплексної модернізації автодорожньої та залізничної 
мережі, що традиційно є сферою для здійснення державних інвестицій. 

5. Створення умов для формування на території України єдиного 
інформаційного простору, що є ключовою умовою реалізації потенційних 
конкурентних переваг України. В цьому контексті необхідно зосередити 
зусилля на побудові експортно-орієнтованої моделі українського ринку 
інформаційних технологій, інтеграції до світового ринку інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ). 

На жаль, замкненість українського ринку ОВДП та диспропорції в їхній 
дохідності не дають підстав вважати їх привабливими фінансовими 
інструментами для залучення коштів банків та інших інституційних 
інвесторів. Відтак необхідно продовжити розробку нових боргових 
інструментів, спрямованих на певні групи інвесторів (у тому числі, на 
дрібного українського інвестора - фізичну особу), які дозволили б 
максимально повно абсорбувати нагромаджений у суспільстві інвестиційний 
потенціал. 

З нашої точки зору, дієвим важелем підвищення спрямованості 
боргової політики України на завдання економічного розвитку може стати 
інституційне розмежування запозичень, отримуваних з метою 
обслуговування та погашення державного боргу, та запозичень на цілі 



розвитку. З цією метою варто здійснити виведення бюджетних видатків 
розвитку в окремий розділ бюджету, виконання якого знаходитиметься у 
компетенції Державного Банку реконструкції і розвитку.  

Важливою перешкодою налагодженню належної стратегічної 
ефективності боргової політики в Україні є відсутність цілісної системи 
законодавчого забезпечення обслуговування і погашення державного боргу. 
Існуюче законодавче поле регулювання відносин, що виникають в процесі 
управління державним боргом та операцій з державною заборгованістю, не 
відповідає потребам поглиблення ринкового реформування основ 
макроекономічної політики та функціонування фінансових ринків і їхнього 
інституційного забезпечення, має несистемний характер. Законодавчого 
врегулювання потребують система управління державним боргом, 
підвищення координованості дій центральних органів виконавчої і 
законодавчої влади та визначення пріоритетів розвитку економіки та 
напрямів використання коштів від додаткових запозичень [35, С.20]. 

Слід взяти за мету зниження розміру боргу та сплати процентів перед 
міжнародними офіційними кредиторами, розробивши стратегію 
переорієнтації на ринкові джерела запозичень із використанням широкого 
набору інструментів, випробуваних міжнародною практикою. Міністерство 
фінансів України з метою оптимізації структури державного боргу та 
зменшення видатків на його обслуговування повинно проводити активну 
політику управління державним боргом: здійснювати операції дострокового 
викупу, запровадити практику використання деривативів при емісії боргових 
зобов'язань, використовувати інструменти хеджування та сек'юритизації 
боргу. Уряд повинен послідовно вживати заходів щодо підвищення 
суверенного кредитного рейтингу України. 

Періодичне підвищення кредитного рейтингу України як суверенного 
позичальника, присвоєння корпоративних кредитних рейтингів деяким 
українським компаніям та банкам розширюють можливості участі України на 
ринках міжнародного позичкового капіталу та сприяють більш вигідним 
умовам запозичень. Така позитивна для України ситуація на ринках 
запозичень може стати основою для залучення фінансових ресурсів для 
ефективної реалізації програм інституційного та інвестиційного розвитку 
країни із одночасним забезпеченням стабільного зниження вартості 
обслуговування державного боргу та сталості співвідношення державного 
боргу та ВВП [7]. 

Прийнятна величина нагромадженого державного боргу України дає 
підстави для здійснення нових запозичень. Проте в умовах стрімкого 
економічно зростання державні запозичення, як внутрішні, так і зовнішні, 
здатні позитивно вплинути на всю економіку країни, тільки якщо вони 
спрямовані на вирішення стратегічних завдань радикального підвищення 
ефективності використання інтелектуального і кадрового потенціалу України 
на шляху переходу від сировинного до наукоємного енергозбережного 
інноваційного розвитку. 



Підвищенню спрямованості боргової політики України на завдання 
економічного розвитку сприятиме інституційне розмежування запозичень, 
отримуваних з метою обслуговування та погашення державного боргу, та 
запозичень на цілі розвитку, шляхом виведення бюджетних видатків 
розвитку в окремий розділ бюджету, виконання якого перебуватиме в 
компетенції Державного Банку реконструкції і розвитку [4]. 

Необхідно продовжити розробку нових боргових інструментів, які 
дозволили б максимально повно абсорбувати нагромаджений у суспільстві 
інвестиційний потенціал. Водночас, економічна стратегія держави має бути 
спрямована на пошук альтернатив позичковому фінансуванню бюджетних 
видатків. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, оптимізація боргової політики 
України потребує розробки та впровадження цілісної стратегії, яка 
поєднуватиме завдання удосконалення нормативно-правового та 
інституційного забезпечення боргової політики, коротко- та середньострокові 
орієнтири управління державним боргом, інструменти радикального 
підвищення ефективності інвестиційної складової бюджетних видатків та 
стратегічні завдання переорієнтації боргової політики, зменшення боргового 
тягаря та розвитку альтернативних, непозичкових інструментів фінансування 
бюджетних видатків. Така стратегія має узгодити дії органів державної 
влади, уповноважених здійснювати управління державним боргом, 
інтегрувати боргову політику України в контекст реалізації Стратегії 
економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 рр. 
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