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ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

На сьогодні роль податків як регулятора економіки зростає. Держава шля-
хом встановлення ставок податків та їх видів стимулює чи обмежує розвиток 
окремих галузей або сфер економіки. Податки є складною й надзвичайно впли-
вовою на всі економічні явища та процеси фінансовою категорією. З одного бо-
ку, податки – фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у 
світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гаран-
тування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту громадян. З ін-
шого боку, податки – знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних 
осіб у державі, їх мобілізація й використання зачіпає інтереси не тільки кожного 
підприємця чи громадянина, а й цілих верств населення і соціальних груп. 

Податкова система – це сукупність урегульованих правовими нормами 
податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету і державних ці-
льових фондів, що стягуються з юридичних і фізичних осіб на території пев-
ної держави, а також форми та методи побудови такої системи. Податкова си-
стема кожної країни відображає її специфічні умови. В ній відображаються 
соціально-економічні умови розвитку країни. Це – рівень розвитку економіки 
і соціальної сфери, її зовнішня і внутрішня політика, географічне положення і 
кліматичні умови, традиції народу і багато інших чинників. Не може бути 
держав з тотожними податковими системами. 

Основна проблема української податкової системи полягає в надмірно-
му навантаженні як на бізнес, так і на громадян. Реформування податкової 
системи України як європейської відбувається з урахуванням тенденцій розви-
тку систем оподаткування у країнах-членах і сусідах ЄС. Значні тенденції фо-
рмуються під впливом міжнародної податкової конкуренції, європейської по-
даткової гармонізації й координації національної політики, що важливо врахо-
вувати з огляду на необхідність зміцнення позицій України та досягнення стра-
тегічної мети – інтеграції в ЄС. Реформування податкової системи відбувається 
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в контексті Податкового кодексу. Прийняття Податкового кодексу України 
сприяє систематизації та узагальненню нормативно-правових актів, що регулю-
ють відносини у сфері оподаткування, яких нараховується понад 2 тисячі. 

Таким чином, держава через регулювання податками може впливати на 
ефективність і стабільність економічного розвитку. Податкова політика держави 
має забезпечити виконання таких завдань, як встановлення оптимальних пода-
тків, які не стримуватимуть розвиток підприємництва, та забезпечення надхо-
дження до бюджету коштів, достатніх для задоволення державних потреб. 

На цей час в Україні діє податкова система, яка за своїм складом та 
структурою подібна до податкових систем розвинутих європейських країн. 
Закони з питань оподаткування розроблено з урахуванням норм європейсько-
го податкового законодавства, а також аспектів податкової політики 
ГАТТ/СОТ та інших міжнародних економічних організацій. 

Проте, на відміну від країн Європейського Співтовариства податкова 
система України не є інструментом підвищення конкурентоспроможності 
держави, не сприяє зростанню економічної активності суб’єктів господарю-
вання. Існуюча система формування державних доходів відображає недоско-
налість перехідної економіки та має переважно фіскальний характер. Ринкове 
реформування економіки супроводжувалося неодноразовими спробами удо-
сконалити податкову систему шляхом прийняття окремих законодавчих актів, 
що були недостатньо адекватними стану економіки, характерними рисами 
яких є неузгодженість окремих норм, наявність значних обсягів тіньових обо-
ротів. Результативність податкової реформи залежатиме від вирішення про-
блеми забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних кош-
тів і на цій основі – безпосереднього взаємозв’язку між обсягом сплачених 
податків та обсягом і якістю суспільних благ, отриманих платниками. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

«Перед людиною відкривається величезне 
майбутнє, якщо вона зрозуміє це і не стане 
використовувати свій розум і свою працю 

на самознищення» (В. Вернадський) 
 

Суспільство внутрішньо пов’язане з природним середовищем через ви-
робничу діяльність, яка залежить від форми соціальної організації й характеру 
виробничих відносин властивих певному суспільству. Виникнення глобальних 


