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соціально-економічних умов та практики господа-

рювання суб’єктів національного господарства;

— проводити методичні семінари для осіб, 

відповідальних за здійснення аналізу фінансово-

го стану, з метою формування мотиваційних ас-

пектів його удосконалення та підвищення рівня 

кваліфікації тощо.

У сукупності надані рекомендації становлять 

основу для пошуку більш ґрунтовних напрямів опти-

мізації вирішення проблем здійснення комплексного 

аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств.
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Анотація. У статті проведено системний аналіз етапів становлення податкової системи України. До-

ведено, що система оподаткування поступово змінюється та вдосконалюється еволюційним шляхом роз-
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Summary. The article is analyzed the stages of development of Ukraine’s tax system. The view that the Ukrainian 

tax system is slowly changing and improving evolutionary way of development is expressed in the article. The author 

substantiates the necessity further reform of the national tax system.

Key words: tax, tax administration, tax system, tax reform, evolutionary development.

Постановка проблеми. Інтеграція України в сві-

товий економічний простір на засадах партнерства 

потребує реформування вітчизняної економічної 

системи, для якої ефективність функціонування 

податкової системи має важливе значення. По-

датки відіграють значну роль у розвитку ринкової 

економіки, яка регулюється переважно бюджет-

но-податковими методами. Вітчизняна фінансова 

система знаходиться в стані нестабільності, який 

спричинений світовою економічною кризою, галу-

зевою диспропорцією виробництва, що доводить 

логічність кейнсіанських тверджень щодо необхід-

ності державного регулювання економіки, а саме 

податкового регулювання. Ці чинники зумовлю-

ють необхідність формування науково обґрунтова-

ної та раціональної податкової системи з викорис-

танням набутого досвіду та найбільш ефективної 

моделі оподаткування у власній практиці. Аналіз 

формування податкової системи України в істо-

ричній ретроспективі дає нам змогу об’єктивно 

оцінити логіку її еволюції, а також з’ясувати, які 

форми є необхідними, зумовленими економічни-

ми чинниками, а які є випадковими, що роблять 

цю систему неефективною.
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Аналіз останніх досліджень. На перших етапах 

свого становлення фінансова наука виконува-

ла функції обґрунтування необхідності податків, 

оскільки підвищення податкових ставок викли-

кало опір з боку платників. Проблеми визначен-

ня напрямів, умов, порядку розвитку держав-

ного управління податковими системами країн 

світу висвітлені багатьма видатними науковцями 

(А. Сміт, А. Вагнер, А. Лаффер, Дж. М. Кейнс). 

В основу побудови податкових систем покладені 

принципи або вимоги, відповідно до яких форму-

ються їх елементи. А. Сміт в роботі «Дослідження 

про природу і причини багатства народів» визна-

чив основні принципи оподаткування: зручність, 

дешевизна, рівність та визначеність [1].

Особливої уваги слід надати основній ро-

боті Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, 

відсот ка і грошей», в якій він обґрунтував необ-

хідність державного регулювання економіки: 

«Держава повинна впливати на схильність до спо-

живання частково шляхом відповідної системи 

податків, частково фіксуванням норми відсотка і, 

можливо, іншими способами» [2].

Досліджуючи зв’язок між розміром ставки 

податків і надходженням до державного бюджету, 

американський економіст Артур Лаффер показав, 

що не завжди підвищення ставки податку веде до 

зростання податкових доходів держави. Він спро-

бував теоретично довести, що при ставці прибут-

кового податку вище 50 % різко знижується ділова 

активність фірм і населення в цілому.

Серед вітчизняних вчених-економістів, які 

присвятили свої роботи дослідженню систе-

ми оподаткування, можна виокремити таких, 

як Ю. М. Кушнірчук [3], А. М. Соколовська [4], 

О. І. Соскін [5], Г. М. Карамишева [6] та інші. 

Опрацювання їх досліджень дає змогу стверджу-

вати, що сучасний стан податкової системи не 

відповідає вимогам та критеріям розвинених країн. 

Тому це питання потребує подальшого ґрунтов-

ного дослідження з метою розробки практичних 

рекомендацій для вдосконалення системи опо-

даткування з урахуванням сучасних потреб сус-

пільства та курсу держави на євроінтеграцію.

Мета статті — ґрунтовне дослідження етапів ста-

новлення та історичного розвитку податкової систе-

ми України, а також визначення закономірностей її 

розвитку для формування способів подальшого вдо-

сконалення й ефективного функціонування.

Виклад основних результатів дослідження. По-

даткова система починає формуватися разом з 

утворенням держави як невід’ємна складова люд-

ської цивілізації. Отже, закономірно, що за про-

голошенням Україною незалежності в 1991 році 

почалась розбудова вітчизняної системи оподат-

кування, особливістю якої була відсутність будь-

якого досвіду справляння основних податків як ін-

струментів регулювання соціально-економічного 

розвитку країни. Формування податкової системи 

збігається у часі зі становленням державності, що 

стало обмежувальним фактором, адже застосуван-

ня «запозичених» форм оподаткування, які працю-

ють лише в умовах сильної правової держави, мо-

жуть гальмувати процес становлення економіки.

Фактично розвиток вітчизняної податкової 

системи умовно можна поділити на чотири етапи: 

1 етап — 1991–1993 рр., 2 етап — 1994–1999 рр., 3 

етап — 2000–2009 рр., 4 етап —  2010 — наш час.

Перший етап пов’язаний із формуванням 

власної системи оподаткува ння. У 1991 році н аби-

рає чинност і Закон Української РСР «Про с исте-

му оподаткування», в яко му закріплено прин ципи 

оподаткування, права та обов’язки пла тників по-

датків, а також перелі к загальнореспубліканських  

зборів та обов ’язкових плате жів:

1) податок на приб уток;

2) податок  на прибуток іноземних юридич-

них осіб від діяльності в Українській РСР;

3) податок з обороту;

4) акцизний збір;

5) податок на добавлену вартість;

6) податок на експорт та імпорт;

7) податок на доходи;

8) податок на фонд оплати праці колгоспників;

9) прибутковий податок з громадян;

10) плата за природні ресурси;

11) плата за землю;

12) лісовий доход;

13) екологічний податок;

14) державне мито;

15) податок з власників транспортних засобів;

16) мито [7].

Закон став відправною точкою побудови влас-

ної системи оподаткування, не обтяженої надмір-

ним податковим навантаженням, результатом чого 

стало значне збільшення підприємств, зменшення 

безробіття, а також нагромадження капіталу.

З кінця 1992 року в Україні починає ліквідовува-

тися ліберальна податкова система шляхом створен-

ня законодавчих актів, основною метою яких було 

збільшення податкових надходжень до бюджету.

Для реалізації цієї концепції ставка податку 

на прибуток підприємств установлюється на рівні 

30 %, пільги передбачені лише на науково-інвес-

тиційну діяльність [8]. Податок на добавлену вар-

тість обчислюється як податок з обороту [9], що 

провокує стрибок інфляції, адже ставка податку 

встановлена на рівні 28 %, відповідно, ціни різко 

підвищуються. Уже в 1993 році ставку знижено до 

20 % [10], проте згодом знову підвищено до 28 % 

[11]. Виникає потреба в збільшенні грошової маси 

для обслуговування існуючої кількості товару.

Якісне оновлення податкової системи Украї-

ни припало на 1994–1999 роки. У цей період, усві-

домивши, що національна економіка перебуває у 

глибокій кризі, в країні починають вносити ко-
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рективи в податкову систему: формуються стійкі, 

відпрацьовані податкові механізми. Нарівні з по-

датками, що діяли, виникають нові. До 1994 року 

складається система місцевих податків і зборів, 

введена Декретом Кабінету Міністрів «Про місце-

ві податки і збори» від 20.05.1993 р. [12].

У 1994 році ухвалено редакцію Закону Украї-

ни «Про систему оподаткування», яка юридично 

закріпила зміни 1992–1993 років, а саме:

1) скасовано: податок на прибуток іноземних 

юридичних осіб від діяльності в Українській РСР; 

податок з обороту; податок на доходи; податок на 

фонд оплати праці колгоспників; податок на екс-

порт та імпорт; плата за природні ресурси;

2) включено: податок на доходи підприємств 

та організацій; податок на майно підприємств; по-

даток на нерухоме майно громадян; податок на 

промисел; плата з відшкодування витрат на геоло-

горозвідувальні роботи; відрахування та збори на 

будівництво, ремонт і утримання автомобільних до-

ріг; внески до Фонду для здійснення заходів щодо 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та 

соціального захисту населення; внески до Фонду 

сприяння зайнятості населення; плата за спеціальне 

використання природних ресурсів; плата за забруд-

нення навколишнього природного середовища; 

внески до Фонду соціального страхування України; 

внески до Пенсійного фонду України [13].

«Новий» закон відповідав тогочасним уяв-

ленням щодо системи оподаткування в країні з 

ринковою економікою, але мав деякі недоліки. 

Наприклад, податок на доходи підприємств та ор-

ганізацій слугував законною «лазівкою» для під-

приємців. Державні підприємства, користуючись 

своїм правом самостійного установлення рівня 

заробітної плати, мали змогу збільшувати її роз-

мір, тим самим зменшуючи розмір прибутку як 

об’єкта оподаткування.

У подальшій редакції Закону України «Про сис-

тему оподаткування» у 1997 році враховується напра-

цьований досвід застосування податкової системи. 

За окремими податками та зборами були зроблені 

необхідні корективи. До переліку загальнодержавних 

податків та зборів внесено: податок на прибуток під-

приємств (заміна податку на доходи), рентні платежі; 

податок на промисел; збір до Державного інновацій-

ного фонду; плата за торговий патент на деякі види 

підприємницької діяльності [14].

Отже, на другому етапі розвитку податкової 

системи України здійснено заходи щодо оптимі-

зації оподаткування та зменшення податкового 

навантаження на підприємства. Постійна заміна 

переліку основних податків свідчить про актив-

ний пошук їх ефективного співвідношення, але 

натомість застосування різних податків з віднос-

но невисокими ставками дає державі досить мало, 

переобтяжує населення і створює гальмівний 

ефект в розвитку національного господарства. В 

основу концепції реформування було покладе-

но курс на зменшення ставки податку на додану 

вартість (ПДВ) з 28 % до 20 %, а в 1997 році щодо 

окремих товарів запроваджена нульова ставка; 

податок на прибуток встановлено на рівні 30 %.

У цей період спостерігаються зміни в струк-

турі податкових органів. Відбувається вихід дер-

жавної податкової адміністрації зі складу мініс-

терства фінансів і виокремлення в самостійний 

орган виконавчої влади (1996 рік) [15].

Запроваджуються альтернативні системи опо-

даткування (1998 рік) — єдиний податок та фіксо-

ваний сільськогосподарський податок [16, 17].

У 1999 році створюється Академія державної 

податкової служби України — відомчий вищий 

навчальний заклад для підготовки фахівців у га-

лузі оподаткування [18].

У редакції Закону РСР «Про систему оподат-

кування» від 1991 року зазначено: «Законодавчи-

ми актами Української РСР можуть бути встанов-

лені інші загальнореспубліканські податки, збори 

та обов’язкові платежі» [7], тобто «основний за-

кон» у сфері оподаткування не містив у собі ви-

черпну інформацію щодо податків та зборів, які 

справляються на території України. Уже в 2000 

році ситуацію було виправлено шляхом доповне-

ння статті 1 Закону України «Про систему опо-

даткування» [19], суть якого полягала в тому, що 

будь-які податки та збори, що запроваджують-

ся законами України, повинні бути включені до 

ЗУ «Про систему оподаткування». Відтепер За-

кон містив точний перелік податків та зборів, які 

справлялися на території України, а також всю 

необхідну інформацію щодо цих податків.

Податкова система України мала яскраво вира-

жену тенденцію до розширення переліку податків та 

зборів. Це явище є неминучим зі зниженням ставок 

найбільш ефективних у фіскальному відношенні 

податків, велика кількість яких ускладнює податко-

ву систему та демонструє низьку ефективність їх ад-

міністрування. Тому насамперед слід звернути увагу 

на покращення економічної ефективності основ-

них бюджетоутворювальних податків.

На третьому етапі становлення відбувається вдо-

сконалення податкової системи України на основі 

набутого досвіду реформування податків шляхом 

зменшення податкового навантаження на підприєм-

ства і запровадження стабільних форм оподаткуван-

ня для фізичних осіб. Зменшення ставок податків на 

прибуток підприємств до 25 %, на доходи фізичних 

осіб до 13 %, а потім до 15 % відбувалось з метою під-

вищення зацікавленості населення в добровільній 

сплаті податків, що повинно було дати позитивний 

результат у формуванні державного бюджету.

На цьому етапі держава намагається забезпе-

чити вихід із тіні більшості підприємств, адже, за 

оцінками вітчизняних вчених, рівень тіньової еко-

номіки становив близько 40 % [20]. Така ситуація 
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негативно впливає на всі соціально-економічні 

процеси. Ускладнюється процес економічного 

аналізу, прийняття управлінських та законодавчих 

рішень, адже нелегальна економіка здебільшого 

не враховується, а це призводить до викривлення 

дійсності та неправильно розрахованих макроеко-

номічних показників і, як наслідок, стратегічних 

прорахунків у прийнятті відповідних рішень. Пе-

ріодичні зміни основних податків, податкових ста-

вок та надмірна кількість пільг призвели до необ-

ґрунтованої нерівності умов господарювання, що 

спровокувало роз ширення неофіційного сектору.

Пе реломним моментом у формува нні власної 

ефект ивної системи оподаткування є прийняття 

Податк ового кодексу Україн і, який є початком 

нового етапу реформування вітчизняної податко-

вої системи. Кодекс прийнято, підписано прези-

дентом і офіційно оприлюднено. Але все це лише 

скромний початок великого періоду. Докуме  нт 

набрав чинності з 1 січня 2 011 року.

У Под атковому кодексі значно скорочено пе-

релік загальнодер жавних (з 29 до 17) та місцевих 

(з 14  до 5) податків і зборів.

До загальнодержавних на лежать такі податки 

та збори:

1) податок на  прибуток підприємств;

2) податок на доходи фізичних осіб;

3) по даток  на додану вартість;

4) акцизний податок;

5) збір за першу реєстрацію транспортного за-

собу;

6) екологічний податок;

7) рентна плата за транспортування нафти і 

нафтопродуктів магістральними нафтопровода-

ми та нафтопродуктопроводами, транзитне тран-

спортування трубопроводами природного газу та 

аміаку терито рією України;

8) плата за користування надрами;

9) плата за зем лю;

10) збір за користування радіочастотним ре-

с урсом України;

11) збір за спеціальне використання води;

12) збір за  спеціальне використання лісових 

ресурсів;

13) фіксова ний сільськогосподарський податок;

14) збір на розвиток виноградарства, садів-

ництва і хмелярства;

15) мито;

16) збір у виді цільової надбавки до діючого 

тарифу на електричну та теплову енергію, крім 

електроенергії, виробленої кваліфікованими ко-

генераційними установками;

17) збір у виді цільової надбавки до діючо-

го тарифу на природний газ для споживачів усіх 

форм власності.

До місцевих податків належать:

1) податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки;

2) єдиний податок.

До місцевих зборів належать:

1) збір за провадження деяких видів підпри-

ємницької діяльності;

2) збір за місця для паркування транспортних 

засобів;

3) туристичний збір [21].

Істотно змінився перелік податків, а саме: 

виключено комунальний податок, податок на ре-

кламу, ринковий збір, збір за право використання 

місцевої символіки, збір за видачу дозволу на роз-

міщення об’єктів торгівлі. Податок з власників 

транспортних засобів у Податковому кодексі за-

мінено збором за першу реєстрацію транспортно-

го засобу, що змінює суть та порядок сплати від-

повідного податку.

Запроваджується податок на нерухоме май-

но, відмінне від земельної ділянки, основною 

ідеєю якого є перенесення податкового наванта-

ження на більш платоспроможну категорію насе-

лення. Виникають сумніви щодо справедливості 

такого податку, адже базою оподаткування є пло-

ща, а не вартість нерухомості; такий підхід може 

негативно вплинути на соціально незахищені 

верстви населення. Необхідною умовою викорис-

тання цього податку є запровадження дієвого ме-

ханізму оцінки житла. З 2015 року передбачається 

оподаткування доходів, отриманих від розміщен-

ня коштів на депозитних банківських рахунках. 

Запропонована ставка цього податку незначна 

(5 %), тому не повинна вплинути на поведінку 

вкладників. Невирішеним залишається лише пи-

тання щодо адміністрування цього податку, адже 

існує загроза порушення принципу банківської 

таємниці. Набули чинності положення щодо про-

дажу рухомого майна, яке тепер оподатковується 

за новою ставкою — 5 % [21].

Одним із напрямів податкової реформи стало 

зменшення ставки податку на прибуток у 2011 р. — 

з 25 % до 19 % у 2014 році (зниження відсотка відбу-

вається поетапно, через те, що це один з основних 

бюджетоутворювальних податків і разове змен-

шення ставки податку з 25 % до 19 % призведе до 

розбалансованості бюджету). Податок на додану 

вартість з 2014 р. знизиться з 20 % до 17 %.

Зниження ставок податку на прибуток під-

приємств та ПДВ призведе до зменшення доходів 

державного бюджету, при цьому Податковим ко-

дексом не передбачено компенсаційні джерела, 

які дозволили б покрити втрату доходів.

Зазнає змін і структура податкових органів — 

Указом Президента від 24.12.2012 р. [22] на базі 

Державної податкової служби і Державної митної 

служби утворюється нове відомство — Міністерство 

доходів і зборів України, метою створення якого є 

підвищення якості фіскального адміністрування.

Висновки. Підсумовуючи аналіз становлення та 

розвитку податкової системи в Україні, слід зазна-
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чити, що цей процес був досить складним і супе-

речливим. Незважаючи на це, основним напрямом 

процесів формування податкової системи було 

встановлення рівня оподаткування, характерного 

для ринкової економіки. Наявна тенденція до роз-

ширення податків та зборів, які входили до складу 

системи оподаткування. Це відбувалося насамперед 

через зниження податкових ставок найбільш ефек-

тивних у фіскальному відношенні податків.

Водночас ця система має істотні недоліки, 

які обумовили значне податкове навантаження на 

суб’єкти господарювання, що, у свою чергу, призвело 

до невиправданого зменшення обігових коштів під-

приємств, великих втрат бюджетних ресурсів через 

надмірні податкові пільги. У податкове законодав-

ство часто вносяться зміни, що робить його неста-

більним і не дає можливості підприємцям визначити 

перспективу своєї господарської діяльності.

Аналіз дає можливість стверджувати, що під 

час розробки Податкового кодексу був урахований 

досвід минулого, а  тому значну частину податків та 

зборів, що складали раніше основу доходної частини 

місцевих бюджетів, було скасовано як неефективні.

На нашу думку, процес реформування по-

даткової системи є незавершеним, адже з метою 

підвищення ефективності її функціонування не-

обхідною є адаптація системи оподаткування до 

європейських стандартів, зокрема, доцільно: за-

провадити диференційоване оподаткування ПДВ 

на окремі групи товарів, що рівнозначно наданню 

податкових пільг певним галузям; звільнити від 

оподаткування прибутку (повністю або частково) 

ту частину прибутку, яка буде спрямована на ін-

новаційну діяльність; створити сприятливі умови 

для малого бізнесу, який в країнах ЄС становить 

основу соціально-економічного розвитку.
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