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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 

 
На даний момент в Україні відбувається процес євроінтеграції. Він 

передбачає не тільки ефективну зовнішню політику, а й суттєві зміни у 
внутрішній політиці. У результаті в Україні продовжується процес 
податкового реформування, котрий розпочався ще у 2016 році з метою 
поліпшення внутрішньої податкової системи та наближення її до 
світових податкових систем. 

Враховуючи світову тенденцію до гармонізації податкових систем 
і курс на входження України до європейської  економічної спільноти, 
головним є реформування податкової системи і наближення її до рівня 
інших податкових систем розвинених  країн. Отже створення в Україні 
конкурентоспроможної моделі податкової системи. 

Найголовнішим негативним чинником розвитку податкової 
системи в Україні була і залишається орієнтованість на задоволення 
нагальних потреб забезпечення ресурсами зростаючі апетити держави 
без урахування вимог економічного зростання та сталого розвитку.  

Нещодавно набрав чинності закон «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 
України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих 
податків і зборів» від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII, метою якого 
є нормалізація фінансової ситуації, удосконалення та спрощення 
податкової системи, розширення податкового законодавства для 
стимулювання вітчизняного виробництва і зростання його кількості а 
також забезпечення конкурентоспроможності України на світовій арені.  

Цим законом було внесено ряд змін до податкового кодексу, що 
передбачають: 

а)  забезпечення стабільності податкового законодавства; 
б)  зворотну дію в часі тільки для актів податкового законодавства 

України, якими вносяться зміни, доповнення, що передбачають 
пом’якшення або скасування відповідальності за порушення податкового 
законодавства; 

в)  встановлення мораторію на внесення змін до податкового 
законодавства до 2020 року, окрім змін, які стосуються адміністрування 
та/або поліпшують становище платників податків, зборів. 
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На  сьогоднішній день потрібно докласти чимало зусиль, щоб 
внесені корективи почали працювати та позитивно відобразилися на 
податковій системі. 

На нашу думку, нинішня податкова система  України на відміну від 
податкових систем розвинених країн не є конкурентоспроможною, 
оскільки  вона не спрямована на економічний розвиток суб’єктів 
господарювання. Неодноразові спроби удосконалити податкове 
законодавство, супроводжували ринкове реформування економіки. Це 
свідчить про суто фіскальний характер податкової системи, 
неоднозначність податкового законодавства, що стало передумовою 
існування тіньових оборотів.  

Податкова система України має недоліки: 
а)  нормативно-правові акти є дуже складними, неузгодженими та 

створюють суперечності – це перешкоджає правильному трактуванню їх 
суб’єктами господарювання та знижує інвестиційну привабливість 
національної економіки для зарубіжних інвесторів; 

б)  витрати на адміністрування деяких податків є вищими, ніж 
доходи до бюджету, за рахунок справляння даних податків; 

в)  механізм митно-тарифного регулювання знижує можливість 
оперативно реагувати на зміни у світовому ринку. 

На нашу думку, що саме дані недоліки унеможливлюють 
становлення конкурентоспроможної податкової системи в порівнянні з 
провідними країнами світу, тому що вони призводять до: 

 податкової заборгованості платників перед бюджетом, через 
відсутність механізмів, відповідальності за виконання своїх зобов’язань 
суб’єктами господарювання; 

 значних тіньових оборотів і ухилення від оподаткування; 

 нерівномірного податкового навантаження, незважаючи на те, 
що принцип рівності усіх платників перед законом є одним із головних 
принципів формування податків.  

Для вдосконалення української податкової системи  та виведення її 
на вищий та ближчий до світового рівень, насамперед, потрібно виконати 
такі завдання: 

 формування рівного інституційного середовища 
оподаткування, що буде сприяти принципу рівності оподаткування; 

 підвищення фіскальної ефективності податків за рахунок 
удосконалення адміністрування податків та запобігання спробам 
ухилення від їх сплати; 

 забезпечення рівномірного розподілу зобов’язання сплати 
податку між усіма платниками; 

 демократизація податкової системи України шляхом 
реформування Державної фіскальної служби. 

Це мала частина з переліку питань, що насамперед мають бути 
виконані у процесі реформування податкової системи з метою її адаптації 
до вимог Європейського Союзу. 
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Є відомою практика інших країн, котрі використовують для 
стабілізації економічної ситуації підвищення податкових ставок і 
регулювання адміністрування податків і їх сплати. У такому випадку 
податкова система також має фіскальний характер, але водночас 
стягуючи податки з суб’єктів господарювання держава перерозподіляє 
кошти та повертає їх як цільний продукт. 

Таким чином, на нашу думку, у процесі реформування податкової 
системи в України недостатньо орієнтуватися на податкові системи 
інших країн. Їх економіка та податкова політика формувалася протягом 
тривалого часу та мають власні особливості. При здійсненні податкової 
реформи в Україні треба орієнтуватися на суб’єктів господарювання та 
інших платників податків, а також стимулювання підприємницької 
діяльності та стабілізацію економіки в державі.  
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