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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ
БЮДЖЕТІВ РІЗНИХ РІВНІВ

Анотація. Визначена роль податкових надходжень у системі доходів державного та місцевих бюджетів.
Досліджені динаміка та структура податкових надходжень і фактори, що визначають їх фіскальну ефек]
тивність. Внесені пропозиції щодо підвищення ефективності системи адміністрування, а також рівномір]
ного розподілу податкового навантаження.

Ключові слова: державний бюджет, місцеві бюджети, податкові надходження, податкове наванта]
ження, фіскальна ефективність, податкові важелі.

Summary. The role of tax receipts in the system of profits of state and local budgets is certain. A dynamics and
structure of tax receipts, and factors, determining their fiscal efficiency, is investigated. The suggestions on the increase
of efficiency of the system of administration and even partition of tax loading.
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Постановка проблеми. Податки є одним із
найбільш дієвих методів державного управління
економікою держави в умовах ринкових відносин.
Податки — обов’язковий елемент економічної си�
стеми будь�якої держави. Основна роль податків
полягає в тому, що вони покликані формувати
фінансові ресурси держави, що акумулюються у
бюджетній системі та позабюджетних фондах і
необхідні для здійснення власних функцій. У
зв’язку з цим важко переоцінити важливість роз�
робки, реформування, модифікації податкової
системи для держави, що вступив на шлях незво�
ротньої ринкової трансформації.

У контексті здійснення кардинальних, сис�
темних реформ у соціально�економічній сфері
України значна увага повинна приділятися про�
блематиці створення ефективної податкової сис�
теми, адже саме від неї і від механізму фіскаль�
ного адміністрування податків залежить форму�
вання дохідної бази основного фонду фінансових
ресурсів держави — бюджету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос�
таннім часом проблемам формування дохідної
частини бюджету України, в тому числі її подат�
кової складової, приділяли та приділяють увагу
такі провідні вітчизняні науковці, як В. Андру�
щенкo, В. Вишневський, І. Луніна, А. Соколовсь�
ка, В. Федосов та ін. Серед зарубіжних дослід�
ників цього питання можна взяти до уваги праці
таких вчених, як А. Гарбергер, П. Самуельсон,
Дж. Стігліц та інших.

Постановка завдання. Метою статті є визна�
чення ролі податкових надходжень у системі до�
ходів державного та місцевих бюджетів, надання
пропозицій щодо підвищення ефективності сис�
теми адміністрування, а також рівномірного роз�
поділу податкового навантаження.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах
ефективність оподаткування, передусім, визна�
чається здатністю рівнозначно виконувати фіскаль�
ну та регулюючу функції. З початком фінансово�
економічної кризи в Україні почали особливо ви�
разно проявлятися дисбаланси податкової системи.
Ключову роль у питанні ефективності оподаткуван�
ня відіграє податкове навантаження.

Цей показник є основним критерієм ефек�
тивності системи оподаткування країни, який
впливає на наповнення державних доходів, рівень
податкових надходжень у структурі ВВП і відпо�
відно частку ВВП на душу населення.

Поняття «податкове навантаження» також
можна визначити як ефекти впливу податків на
економіку в цілому та на окремих їх платників,
пов’язані з економічними обмеженнями, що ви�
никають у результаті сплати податків і відволікан�
ня коштів від інших можливих напрямів їх вико�
ристання. Важливою проблемою оподаткування
в Україні є надмірний рівень податкового наван�
таження і нерівномірний його розподіл між фак�
торами виробництва та споживання [1].

Недостатня фіскальна ефективність основ�
них бюджетоутворюючих податків на фоні істот�
ного податкового навантаження спричиняє зро�
стання тіньового сектора економіки, ухилення від
оподаткування, а відтак — зменшення податко�
вих надходжень до бюджетів різних рівнів.

Аналітичне дослідження динаміки податко�
вих надходжень до Державного бюджету Украї�
ни за 2007–2009 роки (табл. 1) дало змогу зро�
бити висновок про нестабільну динаміку подат�
кових надходжень.

Так, у 2008 р., порівняно з 2007 р., загальна
сума податкових надходжень збільшилася на
43,89 %, а у 2009 р., порівняно з 2008 р., досліджу�
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Таблиця 1
Динаміка податкових надходжень до Державного бюджету України за 2007–2009 роки

ваний показник зменшився на 11,3 %. Також відбу�
лися певні зміни у складі податкових надходжень:

— надходження податку на прибуток під�
приємств у 2008 р., порівняно з 2007 р., зросли
на 39,72 %, а у 2009 р. зменшилися на 31,37 %, що
пов’язано із згортанням підприємницької діяль�
ності внаслідок негативного впливу світової еко�
номічної кризи. Не менш вагомою причиною
зменшення податкових надходжень є завищене
податкове навантаження, яке спонукає платників
податку до тінізації своєї діяльності, що в кінце�
вому результаті також призводить до зменшення
податкових надходжень;

— надходження податку на додану вартість у
2008 р., порівняно з 2007 р., зросли на 55,07 %, а
у 2009 р. зменшилися на 8,13 %. Оскільки ПДВ
фактично сплачується не виробником, а спожи�
вачем, то зменшення надходжень від ПДВ у
2009 р. можна пояснити зниженням купівлеспро�
можності населення України, що також є на�
слідком економічної кризи;

— надходження акцизного збору із виробле�
них в Україні товарів у 2008 р., порівняно з 2007 р.,
зросли на 12,62 %, а у 2009 р., порівняно з 2008, —
на 73,67 %. Надходження акцизного збору із вве�
зених на територію України товарів у 2008 р., по�
рівняно із 2007 р., збільшилися на 70,71 %, а у
2009 р., порівняно з 2008 р., — на 44,54 %. Збіль�
шення надходжень від акцизного збору пов’язано
із збільшенням ставок на деякі підакцизні товари;

— надходження ввізного мита у 2008 р., порів�
няно з 2007 р., збільшилися на 24,44 %, а у 2009 р.,
порівняно з 2008 р., зменшилися на 46,96 %.
Зменшення надходжень від ввізного мита теж є
наслідком економічної кризи, що негативно
вплинула на обсяги торгівлі, а відповідно й на
обсяги ввезених до України товарів.

Розглянемо структуру податкових надхо�
джень у доходах Державного бюджету України
(рис. 1) [2].

З рис. 1 видно, що в період з 2007 по 2009 рр.
найбільшу питому вагу в структурі податкових над�
ходжень складає податок на додану вартість, при
цьому зазначений показник має стійку тенденцію
до збільшення, що свідчить про те, що ПДВ є го�
ловним бюджетоутворюючим податком: у 2007 р. —
50,9 %, у 2008 р. — 54,85 %, у 2009 р. — 56,81 %.

Рис. 1. Структура податкових надходжень у доходах
Державного бюджету України за 2007–2009 роки

Другим після ПДВ за показником питомої
ваги джерелом податкових надходжень є податок
на прибуток підприємств, частка якого у за�
гальній структурі податкових надходжень за ос�
танні три роки поступово зменшувалася (з 29,11 %
у 2007 р. до 21,87 % у 2009 р.).

Частка податкових надходжень від ввізного
мита за досліджувані роки поступово зменшува�
лася (з 8,22 % у 2007 р. до 4,25 % у 2009 р.).

Частка податкових надходжень від акциз�
ного збору із вироблених в Україні товарів не
мала чітко вираженої тенденції, так, у 2007 р.
досліджуваний показник становив 7,71 %, у
2008 р. — 6,03 %, у 2009 р. — 11,81 %. Частка ж
податкових надходжень від акцизного збору із
ввезених на територію України товарів за 2007–
2009 рр. поступово зростала (з 1,28 % у 2007 р.
до 2,48 % у 2009 р.).

Проведений аналіз дозволяє зробити виснов�
ки, що ПДВ в Україні має переважно фіскальну
спрямованість. Його частка у доходах бюджету
значно вища, ніж у розвинутих країн. Висока
питома вага ПДВ обґрунтована тим, що в умовах
економічної кризи, інфляції, зниження рівня
доходів, зростання масштабів тіньової економі�
ки цей показник найліпше виконує фіскальну
функцію. Наслідком цього є значне податкове
навантаження на споживання в нашій країні.
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Процеси, що відбуваються у вітчизняній еко�
номіці, вимагають від держави перегляду засто�
совуваного фінансового інструментарію, більш
активного його використання з метою перелом�
лення наявних негативних тенденцій. Особливо
це стосується фінансових проблем місцевого са�
моврядування, адже місцеві бюджети в Україні
більш дотаційні, що в умовах відсутності держав�
них трансфертів ставить їх на межу виживання.
При цьому місцеве самоврядування не викорис�
товує наявного податкового потенціалу.

За таких умов серйозним чинником стабілі�
зації економічної ситуації в країні має стати ефек�
тивне формування місцевих фінансів, здатне пе�
ретворити територіальні громади із дотаційних на
суб’єкти, які самостійно, за рахунок власних до�
ходів, спроможні розв’язувати будь�які соціаль�
но�економічні проблеми.

У структурі доходів загального фонду місце�
вих бюджетів 96,6 % належить податковим над�
ходженням, обсяг яких за 2009 рік склав 57,6
млрд. грн. Відповідно нині є актуальною оцінка
сучасного стану та з’ясування можливостей по�
кращення фінансового забезпечення місцевого
самоврядування за рахунок удосконалення меха�
нізму справляння податків та зборів (табл. 2) [3].

лого підприємництва у 2009 р. порівняно з
2007 р. зменшилася на 0,6 в. п.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Підводячи підсумки проведених досліджень, мож�
на зробити висновки щодо тенденцій, які наміти�
лися в динаміці податкових надходжень у період з
2007 р. по 2009 р. У період з 2007 р. по 2008 р.
можна було спостерігати як загальне зростання по�
даткових надходжень, так і зростання надходжень
кожного з розглянутих податків. Починаючи з
2009 р. відмічалося зменшення загальних податко�
вих надходжень та, зокрема, надходжень від подат�
ку на прибуток підприємств, податку на додану
вартість, ввізного мита, що є наслідком кризового
стану вітчизняної та світової економіки. Разом з
цим можна відмітити зростання надходжень від ак�
цизного збору, що пояснюється підвищенням ста�
вок на підакцизні товари.

Необхідно зазначити, що вітчизняній фіс�
кальній політиці притаманні такі негативні риси, як
надмірна централізація бюджетних ресурсів. На�
слідком цього є обмежена самостійність місцевих
бюджетів, а саме незначна частка доходів, по яких
місцеві органи влади можуть визначати власну по�
літику, у дохідній частині місцевих бюджетів.

Реформування системи місцевого оподатку�
вання потрібно, насамперед, почати зі зміни став�
лення до місцевих податкових важелів і не розг�
лядати їх як другорядні податки в складі системи
оподаткування, а суттєво підняти їхнє значення
та роль у формуванні фінансових ресурсів місце�
вої влади. Це стане можливим лише тоді, коли
відбудеться перегляд складу та структури місце�
вих податків і зборів. Тому важливим елементом
реформування системи місцевого оподаткування
є відмова від неефективних податків і зборів, які
не мають ні фіскального (іноді надходження від
податків не перевищують витрат по стягненню),
ні регулюючого значення.

Таким чином, для подолання негативних тен�
денцій сучасного стану оподаткування в Україні
необхідно здійснити перегляд механізму стягнення
податків та їх розподілу між бюджетами різних
рівнів. Політика у сфері фіскальної ефективності
податкових надходжень в Україні повинна орієнту�
ватися на поетапне та поступове зменшення подат�
кових ставок та розширення бази оподаткування за
рахунок виведення бізнесу з тіні, підвищення ефек�
тивності системи адміністрування, а також рівно�
мірного розподілу податкового навантаження.
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ
ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЙОГО ГАРМОНІЗАЦІЇ

Анотація. Проведено аналіз дохідної частини бюджету, досліджено роль податку на додану вартість у фор]
муванні бюджету. Виявлено слабкі місця в податковому законодавстві України та в процесі стягнення ПДВ. Наведені
рекомендації щодо вдосконалення податку на додану вартість у контексті майбутньої інтеграції України до ЄС.

Ключові слова: податок на додану вартість, фіскальна політика, державний бюджет, бюджетне відшко]
дування, платник податку, універсальний акциз, адміністрування податку.

Summary. The analysis of a profitable part of the budget is carried out, the role of the Value Added Tax in budget formation
is investigated. Weak places in tax laws of Ukraine and in the course of VAT collection are revealed. Recommendations regarding
improving of the Value Added Tax in a context of the future integration of Ukraine in EU are given.

Key words: the value]added tax, the fiscal policy, the state budget, budgetary compensation, the tax bearer, the
universal excise, tax administration.

Постановка проблеми. Важливою складовою
процесу розбудови ринкової економіки України та
її інтеграції до системи світових господарських
зв’язків є формування вітчизняної системи опо�
даткування, яка забезпечує необхідними фінансо�
вими ресурсами виконання функцій держави.

Як відомо, податки посідають важливе місце
в системі державного регулювання економіки.
Фіскальна функція є чи не найважливішою фун�
кцією цього засобу макроекономічної політики в
економіці країни, особливо на перехідному етапі
(для України). Специфіка останньої ставить на
перше місце непрямі податки. Ряд країн успішно
подолали трансформаційний етап свого розвит�
ку, своєчасно зробивши акценти на цьому виді
податків. Запровадження в Україні податку на
додану вартість можна вважати важливим кроком
на шляху формування сучасної податкової сис�
теми, оскільки ПДВ вважається найбільш доско�
налою формою непрямого оподаткування і
відіграє важливу роль у системі державних фі�
нансів більшості країн світу.

Для нашої країни важливо створити доско�
налу структуру збирання ПДВ. Слід наголосити
на тому, що від цього залежить благоустрій дер�
жави, здатність виконувати свої функції, а також
темпи розвитку економіки.

Оскільки наявність ПДВ є обов’язковою
умовою для вступу в ЄС нових членів, для того,
щоб цей податок став універсальним фінансовим
інструментом ринкової економіки України, необ�
хідно вдосконалювати механізм оподаткування,
виправляти недоліки, що присутні у даному за�
конодавстві з оподаткування ПДВ, оскільки воно
не відповідає загальносвітовим стандартам.

У сучасних умовах ринкової економіки ефек�
тивне управління підприємством залежить не
тільки від внутрішнього, але і зовнішнього сере�
довища. Серед найважливіших чинників, які
впливають на функціонування господарюючих
суб’єктів, є податки. Саме їх вплив визначає в
кінцевому підсумку результати діяльності під�
приємства, а значить, і подальший розвиток та
здійснення економічної діяльності.


