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У статті розглянуто і досліджено найважливіші проблеми розвитку системи оподаткування України, а 
також виявлено основні шляхи їх вирішення; проаналізовано та визначено можливі напрямки реформу-
вання податкової системи України.
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Постановка проблеми. Система оподатку-
вання в Україні істотно впливає на фор-

мування дохідної частини бюджетів всіх рівнів, 
які утворюють державну скарбницю країни. По-
даткова система, що діє в нашій країні, не сприяє 
ефективному розвитку українського суспільства. 
У зв’язку з цим виникає гостра потреба у рефор-
муванні системи оподатковування в Україні. 

Оподаткування є фінансовою формою відно-
син між економічними суб’єктами та державою. 
Тому пошук кращих перспектив функціонуван-
ня української податкової політики є актуальним 
питанням на сучасному етапі розвитку україн-
ського суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематикою оподаткування в Україні за-
ймалося багато вчених, таких як: П.В. Мельник, 
Г.В. Василевська, Ю.А. Артеменко, Н.О. Коломі-
єць, З.С. Варналій та інші.

Метою статті є дослідження основних про-
блем податкової системи в Україні та можли-
вість їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Діюча на сьо-
годні податкова система є однією з найзаплута-
ніших в правовій системі України. Наша країна 
має складне законодавство, велику кількість ста-
тей закону можна тлумачити неоднозначно, де-
які законодавчі акти є недостатньо узгодженими 
та суперечливими. 

Податкова система України на сьогодні по-
вною мірою не може забезпечити реалізацію ці-
лей і прав як державної політики, так і платників 
податків. Цілий ряд недоліків, які були допущені 
при створенні системи оподаткування, призвели 
до того, що податки не можуть повноцінно ви-
конувати свої основні функції, а саме фіскальну, 

соціальну та регулюючу. Сфера матеріального 
виробництва практично пригнічена податками.

Проблемою податкової системи України є також 
її нескоординована структура податків. Існування 
великої кількості податків і зборів призводить до 
того, що питома вага багатьох з них в податко-
вих платежах становить менше 1%. Ці податки не 
сильно впливають на поповнення бюджету, а тіль-
ки є додатковою статтею витрат на їх збір.

У процесі реформування системи оподатку-
вання в Україні важливою проблемою є не лише 
рівень податкового навантаження, а й оптималь-
не поєднання прямих і непрямих податків. 

Протягом останніх років у системі оподатку-
вання спостерігається тенденція до збільшення 
частки прямих податків, що відповідає практиці 
розвинених країн. Непрямі податки хоч і зручні 
для фіскальних органів з позиції їх стягнення, 
однак їх сплата лягає тягарем на плечі кінце-
вого споживача. Тому переважання справедли-
вих прямих податків дозволить уникнути нега-
тивних наслідків, таких як: занепад рівня життя 
більшості населення, подальший спад і занепад 
українського виробництва, нездатного конкуру-
вати з дешевою продукцією іноземних фірм. 

Враховуючи наведене, до основних про-
блем функціонуючої системи оподаткування 
в Україні, можна віднести: по-перше, велика 
кількість мало ефективних податків вимагають 
істотних адміністративних витрат, що переви-
щують доходи бюджету; по-друге, протиріччя 
та неузгодженості окремих податкових законів, 
їх нестабільність, безсистемне надання пільг та 
перекручування суті окремих видів податків; 
по-третє надмірна фіскальна спрямованість по-
даткової системи; по-четверте, значна кількість 
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нормативно-правових актів з питань оподатку-
вання, якими повинні володіти і керуватися на 
практиці як платники податків, так і працівники 
органів державної фіскальної служби України; 
по-п’яте, неурегульованість правових гарантій 
для учасників податкових відносин, відсутність 
прозорих і ефективних механізмів захисту прав 
платників податків; по-шосте, податкова система 
зараз є чинником зниження рівня економічного 
зростання та інвестиційної активності, стимуля-
ція ухилення від сплати податків.

Суть проблеми полягає в тому, що при ство-
ренні цієї системи не було повною мірою вра-
ховано теоретичні принципи оподаткування, ви-
ведені на підставі багатовікового досвіду. Тому 
треба проаналізувати відповідність функціоную-
чої в Україні системи оподаткування існуючим 
теоретичним принципам.

Одним із основоположників податкової теорії 
А. Смітом сформульовані такі чотири принципи 
оподаткування:

– податки повинні рівномірно розподілятися 
між джерелами доходів, а кожен окремий пода-
ток повинен однаково припадати на те джерело, 
на яке він спрямований;

– час сплати, спосіб сплати і розмір податку 
повинні бути чітко визначені;

– податок повинен стягуватись у такій формі і 
таким способом, які найбільш зручні для платника;

– податок повинен стягуватись таким чином, 
щоб на його вилучення витрачалось якомога мен-
ше грошей зверх того, що надходить до Держав-
ного казначейства. Зібрані кошти повинні зали-
шатись якнайменше у руках збирачів. 

Застосування першого принципу в Україні 
можна проаналізувати на прикладі податків на 
споживання (ПДВ, акцизний податок, мито). Ці 
податки повинні впливати на всі джерела дохо-
дів. Але тут слід врахувати той факт, що най-
більший тягар цих податків лягає на кінцевого 
споживача. Вони все ж таки впливають не на 
всі джерела доходів однаково, а в основному на 
заробітну плату. Цими податками ми найбільше 
скорочуємо платоспроможний попит населення, 
а значить, і обсяги виробництва товарів народ-
ного споживання. І знову ж завдячувати треба 
саме: нерівномірному розподілу податків між 
джерелами доходів. Звичайно, інакше непрямі 
податки впливати не можуть. Але, очевидно, при 
розробці ставок оподаткування необхідно брати 
до уваги рівень реальних доходів населення.

Щодо останнього принципу, так А. Сміт мав 
на увазі два таких моменти:

1) Податок може вимагати від платника біль-
шу кількість грошей, ніж та, що продиктована 
потребами казни, через занадто роздутий штат 
чиновників – збирачів;

2) Високий рівень оподаткування може спричи-
нити обмеження виробництва і зайнятості у ньому, 

що потребує додаткових витрат для забезпечення 
засобами існування значної частини населення.

Звертаючись до засад управління податками, 
визначених свого часу А. Смітом можна заува-
жити, що ці принципи не завжди ефективно пра-
цюють у вітчизняній системі оподаткування.

Негативно впливають на якість роботи плат-
ників податків, а також працівників податкових 
служб, які контролюють правильність нараху-
вання і сплати податків, наявні розбіжності, сум-
нівні тлумачення окремих термінів, положень, 
визначених у законах і підзаконних актах.

Одним із недоліків податкової системи Укра-
їни, на який є багато нарікань із боку платників 
податків, – це досить часті перевірки їхньої ді-
яльності працівниками податкових органів та ін-
ших державних структур.

Таким чином, можна констатувати, що в Укра-
їні розроблено законодавчу базу, яка регламентує 
справляння податків, і створено адміністративні 
органи, які контролюють виконання законодав-
ства суб’єктами господарювання, але сказати, що 
податкова система є ефективною і досягає свого 
функціонального призначення, не можна.

Рівень податкової ставки повинен враховува-
ти можливості платника податку, тобто рівень 
його доходів. Оскільки можливості різних фізич-
них і юридичних осіб неоднакові, для них ма-
ють бути встановлені диференційовані податкові 
ставки. Платежі кожного до бюджету мають бути 
пропорційні його доходам, і винятки для окремих 
осіб недопустимі.

Порушення цього принципу призведе до того, 
що додаткове податкове навантаження ляже на 
законослухняних платників податків або на тих, 
хто має можливості ухилятися від оподаткування.

Висновки. Проаналізувавши стан сучасної 
системи оподаткування України, можна зробити 
висновок, що вона має серйозні недоліки, а саме: 
нестабільність податкової системи. Часті зміни в 
законодавчих актах щодо окремих податків не-
гативно впливають на розвиток підприємницької 
діяльності; основним є фіскальне спрямування 
податкової системи; відсутні єдині та порівняно 
стабільні нормативи відрахувань від загально-
державних податків до місцевих бюджетів тощо. 
Регулювання сучасних економічних відносин в 
Україні потребує гнучкої податкової політики 
держави, яка дала б змогу оптимально пов’язати 
інтереси держави з інтересами підприємництва. 
Безумовно, створити таку податкову систему 
майже неможливо. Для створення оптимальної 
системи оподаткування необхідно керуватися 
такими основними принципами, як соціальна 
справедливість, рівнонапруженість, економічна 
ефективність, стабільність, гнучкість. В Україні 
ж ці принципи на сучасному етапі ігнорують-
ся, що породжує проблеми визначення розміру, 
кількості податків, способу їх стягнення.

Список літератури:
1. Податковий кодекс України от 02.12.2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс]. http://zakon2.rada.gov.ua
2. Артеменко Ю.А., Вертелецька Я.Ю. Проблеми реформування податкової системи України / Ю.А. Артемен-

ко // Економіка і регіон. – 2012. – № 2(17). – С. 119-121.
3. Василевська Г.В. Податкова політика у регулюванні економічного зростання / Г.В. Василевська // Фінанси 

України. – 2012. – № 2. – С. 39-43. 



«Young Scientist» • № 4 (44) • April, 2017 653
4. Коломієць Н.О. Проблеми та необхідність реформування податкової системи // Вісник Черкаського

національного університету ім. Б. Хмельницького. – 2011. – № 4. – С. 83-87.
5. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографії / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул,

З.С. Варналій [та ін.]; за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України. – 2010. – 675 с.

Гушан Е.В., Громова А.Е.
Винницкий торгово-экономический институт
Киевского национального торгово-экономического университета
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Аннотация
В статье рассмотрены и исследованы важнейшие проблемы развития системы налогообложения Укра-
ины, а также выявлены основные пути их решения; проанализированы и определены возможные на-
правления реформирования налоговой системы Украины. 
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Summary
The authors have considered and studied the most important problems of development of tax system 
of Ukraine, and also identified the main ways of their solution; analyzed and identified possible ways of 
reforming the tax system of Ukraine. 
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