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СУЧАСНИЙ СТАН ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Кожна держава має свою сукупність податків, зборів, відрахувань і 

платежів, які в загальній кількості складають структуру податкової системи 

країни. Дана структура займає вагоме місце у визначенні рівня економічного 

розвитку держави. Податкова система має стимулювати інноваційну та 

інвестиційну діяльність, що потребує зменшення податкового тиску, 

посилення захисту платників податків, максимальне спрощення процедури 

оподаткування. На податкову систему покладено завдання забезпечувати 

раціональне співвідношення між інтересами держави в отриманні джерел для 

покриття державних витрат і інтересами платників податків зі сплати такого 

розміру податку, щоб це не суперечило їх особистим і виробничим інтересам 

[2, с. 231]. 

Україна самостійно визначає стратегію соціально-економічного розвитку, 

розробляє і формує незалежну фінансову політику в контексті 

загальнодержавної економічної політики. Однією зі складових фінансової 

політики є фіскальна політика, частиною якої є податкова політика. Саме 

розвиток податкової політики на сьогодні відносять до найактуальнішого 

питання в економічному та соціальному житті України [1, с. 139]. 

Податкова політика – це діяльність держави по встановленню, правовому 

регламентуванню та організації стягнення податків і зборів, метою якої є 

формування централізованих фінансових ресурсів держави в процесі 

розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту [5, с. 29]. 

В Україні майже відсутній науково-практичний досвід в стратегічному 

управлінні податковою політикою, тому держава роблячи багато помилок 

намагається знайти кращі варіанти податкової системи. Характерним і 

дестабілізуючим фактором для України сьогодні є значна кількість податків, 

безсистемне надання пільг та часті зміни податкового законодавства. Тому 

головними напрямами податкової політики в Україні мають стати: 

підвищення добробуту населення за рахунок соціальної спрямованості 

бюджетних видатків; встановлення оптимальних податків, які не будуть 

стримувати розвиток підприємництва, та забезпечать надходження до 

бюджету коштів, достатніх для задоволення державних потреб; підвищення 

ролі місцевих податків. 

Однак, в сучасних умовах є багато недоліків щодо реалізації цих 

напрямів. Це: фіскальна спрямованість податкової системи; нестабільна 

нормативно-правова база оподаткування, неузгодженість та суперечливість 

окремих законодавчих норм; витрати на адміністрування окремих податків є 

значними у порівнянні з доходами бюджету, що формуються внаслідок їх 

справляння; нерівномірність розподілу податкового тягаря через наявність 

великої кількості податкових пільг та існування різноманітних схем ухиляння 

від сплати податків; непрозорість податкового регулювання; діяльність 
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Міністерства Фінансів, Державної фіскальної служби, Державної митної 

служби щодо реалізації державної податкової політики є недостатньо 

узгодженою і ефективною внаслідок недосконалого правового регулювання їх 

взаємовідносин; корумпованість і каральний зміст податкових відносин 

[3, с. 46]. 

Дослідження суті та особливостей податкової політики України дозволяє 

зробити певні узагальнюючі висновки і пропозиції щодо її реформування: 

детінізації доходів підприємців і населення, а також більш ефективного 

адміністрування податків; забезпечення рівномірного розподілу податкового 

навантаження; розширення бази оподаткування та зменшення податкових 

витрат; розробка простих і зрозумілих податкових норм для платників 

податків; належна діяльність правоохоронних органів щодо виявлення і 

протидії податковим правопорушенням; Україна має активніше залучатися до 

ведення дискусій із податкової проблематики на міжнародному рівні з метою 

формування позитивного іміджу України на міжнародно-правовій арені [4]. 

Отже, виходячи з сутності вищенаведених проблем і стратегічних цілей 

реформування податкової політики України виникає 

необхідність удосконалення податкової політики та розв’язання існуючих 

проблем.  
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Адміністративна юстиція покликана сприяти утвердженню верховенства 

права над адміністративним свавіллям, захисту прав та законних інтересів 

громадян від неправомірних дій та рішень органів виконавчої влади, 

забезпеченню законності в сфері публічного управління [5, с. 41]. Більшість 


