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селищних, міських рад, та повноваженням по здійсненню контролю, 
від імені органів місцевого самоврядування, щодо надходжень 
коштів до бюджетів місцевого самоврядування та їх використанню 
наділити територіальні відділення Рахункової палати шляхом 
внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» [4]. 

Враховуючи викладене вище вважаємо, що удосконалення 
організації та порядку здійснення органами місцевого 
самоврядування контролю за їх фінансовою діяльністю позитивно 
вплине на його дієвість та підвищить рівень його ефективності, що в 
свою чергу забезпечить ефективне, раціональне та законне 
здійснення органами місцевого самоврядування фінансової 
діяльності, економне, цільове та ефективне управління фінансовими 
ресурсами, в тому числі бюджетними коштами, відповідно до 
встановлених напрямів їх використання, а також дозволить 
зменшити рівень фінансових порушень. 
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ЇЇ ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
Питанням удосконалення податкової політики України 

приділяється чимало уваги з боку як науковців, так і практиків, 
зокрема керівниками урядових установ. 

Актуальність проблеми визначення пріоритетних завдань 
податкової політики зумовлена тим, що уряд України сьогодні веде 



64 │ Юридичні науки: проблеми та перспективи  

 

активні дії з удосконалення податкової системи та адаптації 
податкового законодавства до вимог розвинутих країн світу.  

Істотного значення набуває побудова ефективної податкової 
політики, за якої акумулюються фінансові ресурси для забезпечення 
суспільних потреб, а також здійснюється регулювання економічних 
відносин. Вона визначається певним ступенем впливу держави на 
соціально-економічні процеси і змінюється під впливом тенденції у 
світовій економіці.  

Аналіз норм Кодексу дозволяє зробити висновок, що поряд з 
позитивними напрямками реформування в ньому є достатньо 
недоліків, що негативно впливають на податкову поведінку 
платників податків, формування державного бюджету і його 
економічний розвиток, рівень добробуту в суспільстві. 

Податковий кодекс містить багато прогалин технічного 
характеру і певні протиріччя, які виходять за рамки простих 
помилок юридичної техніки. 

Таким чином, аналізуючи нововведення Податкового кодексу, 
треба відмітити, що він містить низку позитивних моментів, 
являючи собою єдиний кодифікований нормативний акт і 
оптимізуючи місцеві податки і реформуючи податок на прибуток 
для страхових компаній. Однак він не вирішує ключові проблеми 
податкової політики та адміністрування, тому потребує подальшої 
обробки, внесення змін і усунення наявних недоліків. 

Досі не визначено чіткі концепції побудови системи 
оподаткування. Це стосується співвідношення підсистем 
оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, 
співвідношення прямих і непрямих податків, визначення принципів 
диференціації їх, напрямків та умов надання податкових пільг [2]. 

Однією із складових реформувань і розвитку економіки 
України, забезпечення її фінансової стабільності є подальша 
розробка теоретичних основ податкової політики [1]. 

З огляду на недоліки української податкової системи, Уряд і 
Парламент повинні сконцентрувати свої зусилля на швидкому 
реформуванні та раціоналізації податкової системи. 

Сучасна проблема податкової системи полягає у відсутності в 
Україні достатньої науково-практичного досвіду в стратегічному 
управлінні податковою політикою, і держава має йти шляхом 
експериментального пошуку кращих варіантів податкової системи, 
роблячи багато помилок. З недоліків податкової політики держави є 
її короткострокове орієнтування, тому необхідність напрями 
податкової політики в стратегічному курсі набуває особливої 
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актуальності, методологічна помилка, яка полягає в тому, що 
Україна знову підійшла до необхідності реформувати податкову 
політику без практично розробленої відповідної соціально-
економічної доктрини держави [3, с. 364-365]. 

Податкова реформа в комплексі з перетвореннями щодо 
структурної перебудови економіки, реформами в інвестиційно-
інноваційної політики, інституційними змінами, реформами у 
системі державного управління, у сферах освіти, охорони здоров'я, 
правового захисту та в інших напрямках, запропонованих 
Всеукраїнською спілкою вчених-економістів в рамках розробки 
Стратегії соціально-економічного розвитку України «Нова 
економіка», покликана забезпечити інтенсивний економічне 
зростання, високий рівень життя населення і вивести Україну на 
передову світової економіки. 

Позитивним моментом є: зміна податкової політики дозволила 
Україні суттєво поліпшити свої позиції в рейтингу Світового 
банку. Так, за показником «Оподаткування» рейтинг України 
підвищився на 18 пунктів. Це стало результатом послідовності, 
виваженості та обдуманості дій української влади в процесі 
реалізації державних реформ, зокрема, в частині лібералізації 
податкового законодавства [5]. 

За словами Олександра Клименка, Міністра доходів і зборів 
України: «Європейський досвід показав, що успішною буде тільки 
така податкова політика, в якій функції ідеолога-організатора та 
виконавця чітко відокремлені одне від одного та покладені на різні 
установи. 

Однак, незважаючи на позитивні досягнення, процес 
реформування ще не завершений, він постійно вдосконалюється і 
сьогодні перед Урядом стоїть ряд завдань: 

- розроблення та внесення змін до Податкового кодексу 
України з метою: 

- зміни ставок оподаткування, визначених в абсолютних 
значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін 
виробників промислової продукції щодо деяких податків і зборів; 

-  адаптації податкового законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу; 

- підвищення ефективності адміністрування податків; 
-  зменшення обсягу податкової звітності; 
- інтенсифікацію процесу стягнення податкового боргу; 
- своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану 

вартість; 
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- проведення моніторингу застосування норм Податкового 
кодексу України та усунення виявлених недоліків; 

- удосконалення нормативно-методичної бази з бухгал-
терського обліку з метою забезпечення реалізації положень 
Податкового кодексу України та з урахуванням вимог міжнародних 
стандартів; 

- запровадження інструментарію оцінки ефективності 
отримання податкових пільг, забезпечення цільового їх 
використання та відповідальності отримувачів за порушення умов 
надання таких пільг; 

-  вжиття комплексу заходів з протидії заниженню митної 
вартості товарів; 

- здійснення методологічно-організаційних заходів щодо 
належного впровадження з 2012 року податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки; 

- покращення адміністрування плати за землю, насамперед 
шляхом упорядкування міжвідомчого обміну інформацією щодо 
платників податку та об'єктів оподаткування і відповідного 
удосконалення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 
фіскальних органів [4]. 

Головна мета державних реформ, які сьогодні ведуться в 
державі – формування сприятливих стимулів в податковому 
законодавстві для розвитку бізнесу, залучення інвестицій і стабільне 
економічне зростання України. 
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