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ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Анотація. Розкрито роль податкового потенціалу для економіки країни. Визначено вплив змін, що відбу
лися у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, на динаміку податкового потенціалу. 
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Sammary. The author has opened the role of the tax potential for the economy of the country. The author determined 
the effect of the changes in connection with the adoption of the Tax code of Ukraine on the dynamics of tax potential. 
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Постановка проблеми. Податкова система 
будь-якої країни є однією з базових підвалин її 
економічної системи, основою її макроекономі-
чної стабільності, а податки — одним із найефек-
тивніших важелів забезпечення розвитку еконо-
міки. За їх допомогою відбувається розподіл і 
перерозподіл значної частини виробленої вартості 
в країні, вони впливають на результати еконо-
мічної діяльності платників, забезпечують держа-
ву необхідними ресурсами для фінансування сус-
пільно необхідних витрат. У зв‘язку з цим подат-
ки мають розв’язувати два завдання. Вони слугу-
ють державі для отримання тих доходів, які не-
обхідні для виконання її завдань. Поряд з цим 
фіскальним призначенням стягнення податків 
слугує для здійснення певних регулятивних цілей 
завдяки тому, що вони здатні сприяти чи усклад-
нювати певні економічні процеси. 

Програмою економічних реформ на 2010– 
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефективна держава» у розв’я-
занні цих завдань вагоме місце відведенно форму-
ванню адекватного державного регулювання еко-
номіки. Досвід минулого періоду трансформацій і 
розвитку чітко переконує, що в Україні для загаль-
ного добробуту суспільства необхідна ефективна 
вертикаль державної влади. Міцна держава та за-
можне суспільство неможливі без належного 
фінансування, забезпечити яке здатні податки. 

На сучасному етапі соціально-економічного 
розвитку України, що знаходиться під впливом 
наслідків світової економічної кризи, проблема 
пошуку резервів, що містяться у вітчизняній по-
датковій системі, та їх залучення до бюджетної 
системи особливо актуалізувалася. У зв’язку з 
цими обставинами одним із визначальних завдань 
реформування податкової системи є оцінка мас-
штабів та визначення резервів нарощування по-
даткового потенціалу економіки України, оскіль-
ки лише за цих умов можливі забезпечення 
стійкого економічного зростання на інноваційно-
інвестиційній основі та проведення збалансова-
ної бюджетної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
вітчизняній науці стосовно дослідження податко-
вого потенціалу, обсяг якого суттєво характеризує 
фінансові можливості бюджету, існує ряд фунда-
ментальних напрацювань щодо теорії податково-
го потенціалу та зроблені перші аналітичні спро-
би кількісно оцінити податковий потенціал еко-
номіки України. З усього масиву наукової літера-
тури, що присвячений зазначеній проблематиці, 
в першу чергу слід виділити розробки таких авто-
рів, як М. Азаров, О. Барановський, Ю. Іванов, 
С. Каламбет, Л. Костирко, П. Мельник, С. Ониш-
ко, В. Опарін, Т. Паєнтко, Ю. Пасічник, Л. Таран-
гул, І. Таранов, В. Федосов, Ф. Ярошенко, та інших. 

Проте, незважаючи на вагомі здобутки цих та 
інших авторів, у науковій літературі багато питань 
щодо цілісно сформульованої методологічної 
основи дослідження податкового потенціалу і 
пошуку конкретних резервів його нарощування 
у динамічно змінюваних економічних умовах є 
відкритими. Продовжують залишатися дискусій-
ними підходи до трактування цього поняття, не-
достатньо уваги приділяється виявленню його 
складових та взаємозв’язків між ними. У процесі 
розвитку з’являються нові податки, механізми, 
форми та методи їх сплати, що кожного разу по-
новому дозволяють з’ясувати сутність та розкри-
ти масштаби податкового потенціалу економіки 
країни. Врахування цих змін є особливо важли-
вим, оскільки забезпечення ефективного форму-
вання і використання податкового потенціалу в 
механізмі регулювання процесів економічного 
зростання в Україні здатне бути одним із чин-
ників стимулювання економічного розвитку, до-
сягнення динамічної рівноваги, підвищення 
ефективності податкової політики. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
спробі на основі існуючих теоретичних положень 
визначити вплив змін, що відбулися у зв’язку з 
прийняттям Податкового кодексу на динаміку 
податкового потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. С. Каламбет ви-
значає податковий потенціал як реальний націо-
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нальний дохід, зменшений на суму витрат, що 
забезпечують відтворення життєво необхідних 
потреб громадян і капіталу, спрямованого на інве-
стиційні потреби [1, с. 34]. Це визначення дозво-
лило автору сформулювати ключовий підхід до 
вивчення податкового потенціалу через визначен-
ня закону відповідності. Сутність цього закону 
полягає у тому, що рівень податкових стягнень не 
повинен зменшувати обсягу новоствореної вар-
тості, якої достатньо для задоволення усіх відтво-
рювальних потреб. 

Відштовхуючись від цих теоретичних по-
зицій, методологічні основи дослідження подат-
кового потенціалу не менш важливо розкрити 
через його роль у бюджетній системі, адже саме 
бюджет характеризує фінансове становище дер-
жави. В аспекті впливу на дохідну частину бю-
джетної системи, податковий потенціал є осно-
вою формування бази податкових доходів бюдже-
ту. Як категорія бюджетної системи податковий 
потенціал може бути визначений як сукупність 
відносин, що втілюють сутнісні та кількісно-
якісні перетворення стану економічної системи, 
а також державно-владні впливи з приводу фор-
мування бюджетних доходів і міжбюджетної взає-
модії в усіх ланках та на всіх рівнях бюджетної 
системи через зміни структури та адмініструван-
ня податків з метою реалізації функцій держави 
і забезпечення економічного зростання [2]. 

Одним із ключових методологічних прин-
ципів, який повинен використовуватися в процесі 
дослідження податкового потенціалу є принцип 
системності. Його сутність полягає у тому, що не 
можна розглядати досліджувану сукупність без-
відносно до її складу та, навпаки, не можна дос-
ліджувати окремі елементи системи без розгляду 
властивостей усієї системи. Стосовно податково-
го потенціалу це проявляється в тому, що власти-
вості податкового потенціалу, його кількісну оці-
нку визначити неможливо без знання про окремі 
об’єкти оподаткування. Тут важливим є те, що 
податки, встановлені для утримання державних 
структур і для фінансового забезпечення виконан-
ня ними функцій держави, передбачають наявність 
встановленого законом об’єкта оподаткування 
(майна, доходу). Вони не мають ні елементів кон-
кретного еквівалентного обміну (плата), ні конк-
ретного цільового призначення (відрахування). 

Формування податкового потенціалу як сис-
теми відбувається на основі методів регулюван-
ня, організації планування та управління склад-
никами цієї системи. На основі дослідження те-
оретико-методологічних засад і підходів до оцін-
ки податкового потенціалу його структура може 
бути подана наступним чином (рис. 1). 

Як свідчить наведений рисунок, резерви подат-
кового потенціалу вітчизняної економіки містять-
ся як в офіційному, так і в тіньовому її секторах. 
Саме такий погляд на структуру податкового потен-

Рис. 1. Структура податкового потенціалу економіки. 
Джерело: [1] 

ціалу є ключовим елементом адекватної оцінки його 
розміру. У зв’язку з цим стоїть завдання детального 
дослідження впливу окремих факторів на рівень 
податкового потенціалу, ґрунтуючись на зазначеній 
декомпозиції його структури. 

Зокрема, стосовно офіційного сектора еконо-
міки, то здіснений нами аналіз рівня використан-
ня різними податками потенційної податкової 
бази, виведеної з системи національних рахунків, 
показав, що цей рівень є різним стосовно основ-
них груп податків, виділених за функціональною 
ознакою — праця, капітал, споживання. Так, 
найбільш інтенсивно використовується як база 
оподаткування такий фактор виробництва, як пра-
ця. Податкове навантаження тут є одним із най-
більших, відповідно суттєвих резервів збільшення 
податкового потенціалу стосовно вказаного дже-
рела сплати податків не існує. На відміну від цьо-
го недооціненою базою оподаткування є спожи-
вання. Це джерело сплати податків використо-
вується в Україні недостатньо ефективно. 

Як відомо, серед причин існування тіньової 
економіки виділяють основні з них: великий по-
датковий тягар, його нерівномірний розподіл, 
дискримінація одних платників податків за ра-
хунок інших, марнотратство з боку розпоряд-
ників бюджетних коштів тощо. Стосовно остан-
нього фактора результативності використання 
бюджетних ресурсів, то, як свідчить досвід 
інших, у тому числі розвинених країн, ця про-
блема значною мірою розв’язується завдяки новій 
технології: переходу від управління бюджетними 
затратами до управління бюджетними результа-
тами, що отримала назву бюджетування. Закла-
дена в ньому орієнтація на результат ґрунтується 
на співвіднесенні фінансових ресурсів (доходів 
бюджету) з результатами діяльності держави. 
Посилення взаємозв’язку цілей та пріоритетів з 
фінансовими ресурсами, окрім іншого, робить 
прозорими як цілі держави, так і засоби, за допо-
могою яких вони досягаються, що в підсумку доз-
воляє отримати максимальний ефект. 
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В Україні особлива складність оцінки обсягу 
та масштабів тіньової економіки існує через 
відсутність чіткого розмежування за суб’єктами, 
які працюють або в тіньовому секторі економі-
ки, або в офіційному. Часто трапляються випад-
ки, коли частина діяльності суб’єкта господарю-
вання здійснюється в межах офіційної економі-
ки, а частина — в межах тіньової. Головною при-
чиною суттєвого зростання обсягу та масштабів 
тіньової економіки України впродовж 1990-х рр. 
стало недосконале податкове законодавство, яке 
не лише призводить до дискримінації одних плат-
ників податків на користь інших, але й часто 
використовується як інструмент конкурентної чи 
політичної боротьби. Українське податкове зако-
нодавство характеризувалося практикою застосу-
вання подвійних стандартів, різноманітними тлу-
маченнями норм закону, які разом із поширеною 
корупцією породжували такий бізнес-клімат у 
країні, який не лише не сприяв розвитку бізнесу, 
а й ставив його на межу виживання. 

Навіть уже наведені положення чітко засвід-
чують місце та значення досконалості податко-
вого законодавства для реалізації резервів наро-
щування податкового потенціалу економіки Ук-
раїни. Прийняття Податкового кодексу є одним 
із вагомих важелів збільшення податкового по-
тенціалу економіки країни. Це пов’язано з тим, 
що використання концепції ефективності озна-
чає, що резерви податкового потенціалу еконо-
міки можуть існувати як завдяки дії екстенсив-
них чинників — розширення бази оподаткуван-
ня, детінізація економічних відносин, запрова-
дження нових податків тощо, — так і завдяки дії 
інтенсивних чинників, зокрема, збільшення 
ефективності роботи податкової служби, що може 
проявлятися в економії трудовитрат, матеріальних 
витрат, витрат робочого часу, результативності 
податкових перевірок тощо. Так, непристосо-
ваність податкового адміністрування до сформо-
ваної економічної ситуації, характерна для подат-
кової системи упродовж значного періоду часу, не 
дозволяла ефективно утримувати податки з інших 
доходів, окрім заробітної плати; такі доходи знач-
ною мірою випадали з бази оподаткування при-
буткового податку, навіть якщо вони і представ-
ляли істотну частку від загального обсягу доходів. 

Аналіз ефективності роботи ДПС України зас-
відчує, що в підвищенні якості адміністративно-
управлінської роботи підрозділів ДПС також існує 
суттєвий резерв економії бюджетних коштів та 
відповідно збільшення податкового потенціалу. 
Порівняльний міжнародний аналіз свідчить про те, 
що сформовані співвідношення витрачених на збір 
податків та отриманих бюджетом коштів є висо-
кими. Тому завдання основні зусилля щодо рефор-
мування податкової системи спрямувати на рефор-
му податкового адміністрування набувало особли-
вої актуальності. Ефективність контрольно-пере-

вірочної роботи органів ДПС України як адміні-
стративного резерву податкового потенціалу еко-
номіки не відзначалася високим рівнем. Це обу-
мовлювалося недоліками процесів відбору плат-
ників податків до документальних перевірок у 
практичній діяльності підрозділів ДПС України, 
що переважно обмежуються традиційними або 
випадковими методами відбору. В той час, коли у 
світі широко використовуються інтелектуальні 
методи відбору, що ґрунтуються на багатовимірно-
му статистичному аналізі і дозволяють зробити цей 
процес більш об’єктивним і результативним. 

Процес податкової перевірки є надто склад-
ним та трудомістким. Складність та супереч-
ливість податкового законодавства зумовлювали 
необхідність тотального контролю ДПС України 
за великими та середніми платниками податків. 
Одночасно в процесі їх перевірки не знаходили 
належного висвітлення схеми мінімізації платежів 
до бюджету та факторів, що сприяють зменшен-
ню сплати податків. 

Основна місія прийнятого Податкового ко-
дексу України визначена як створення правового 
підгрунтя для реалізації ефективної податкової 
політики, забезпечення загальності оподаткуван-
ня, досягнення стратегічних цілей сталого роз-
витку. З цією метою у Податковому кодексі із 
загальної маси фінансових відносин виділені 
специфічні відносини, що обумовлюють надхо-
дження коштів у власність держави і територіаль-
них громад у формі податків і зборів. До переліку 
відносин, на регулювання яких спрямований 
Кодекс, відносяться: 1) закріплення переліку 
податків і зборів; 2) порядок адміністрування 
податків і зборів; 3) закріплення правового ста-
тусу платників податків і зборів; 4) компетенцію 
контролюючих органів та повноваження їх поса-
дових осіб; 5) регулювання відповідальності за 
порушення податкового законодавства. 

Принциповим є те, що Податковий кодекс 
складається із норм, які саме й охоплюють регу-
лювання усіх найважливіших відносин у сфері 
оподаткування, на противагу діючому раніше 
порядку, коли основу податкового законодавства 
становили закони й найбільш важливі підзаконні 
акти, у більшості випадків прирівняні до законів. 

Відносини сторін податкових правовідносин 
засновані на підпорядкуванні однієї сторони (плат-
ника податків) іншій (державі, в особі його органів, 
або органам місцевого самоврядування). Держава, 
в особі податкових органів, яка завжди є одним із 
суб’єктів податкових правовідносин, наділилила їх 
владними повноваженнями щодо встановлення 
єдиної системи контролю за дотриманням подат-
кового законодавства, за правильністю обчислен-
ня, повнотою і своєчасністю внесення у відповід-
ний бюджет податків і зборів, встановлених зако-
нодавством. Важливим є те, що зміна положень 
Кодексу можлива лише шляхом внесення змін влас-
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не до Кодексу, що закріплює неможливість кори-
гування податкового законодавства бюджетними 
законами. Це важливе положення, що дозволяє 
об’єктивніше визначити як ефективність податко-
вого планування суб’єктами економіки, так і обся-
ги податкового потенціалу на макрорівні. 

У цьому контексті особливого значення набу-
ває принцип стабільності, коли зміни до будь-яких 
елементів податків та зборів не можуть вноситися 
пізніше, ніж за шість місяців до початку нового 
бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові пра-
вила та ставки. Як відомо, принцип стабільності 
проголошувався і в Законі України «Про систему 
оподаткування», проте, на жаль, залишався лише 
декларацією. Тому за умови відповідних дій влади, 
а саме неухильного дотримання цього принципу, 
Податковий кодекс стане важливим кроком на 
шляху реалізації податкового потенціалу. 

Згадані переваги підкріплюються також прин-
ципом фіскальної достатності, що в ряду інших 
формують основні засади податкового законодав-
ства України. З одного боку, справляння податків 
не розцінюється як самоціль. Вони справляються 
з метою такого формування дохідних частин бю-
джету, яке б забезпечило виконання усіх функцій 
і завдань держави та територіальних громад. З ін-
шого — цим принципом пропонується й певне обме-
ження свавілля при встановленні податків і зборів; 
важливо забезпечувати лише необхідні надходжен-
ня до бюджетів, що накладає адекватні обмеження й 
на реалізацію податкового потенціалу. Межа подат-
кового регулювання завершується при виконанні 
обов’язку щодо сплати податку чи збору. 

Певним чином захищає платника податку й 
дотримання принципу єдиного підходу до вста-
новлення податків і зборів, що означає визначен-
ня на законодавчому рівні всіх обв’язкових еле-
ментів податку. Це пов’язане з тим, що вимагати 
від платника податку обов’язковості сплати по-
датків можливо лише за умови встановлення усіх 
елементів податків у податковому законі, в іншо-
му випадку — обов’язок платника податку щодо 
сплати податку є не встановленим. 

Наведені положення, що, на перший погляд, 
захищають насамперед права платника податків 
порівняно з інтересами бюджету, насправді, вра-
ховуючи представлену вище структуру податково-
го потенціалу та її елементи, сприятимуть як на-
рощуванню бази оподаткування — джерела подат-
кового потенціалу офіційного сектора економіки, 
так і зменшенню обсягів тіньового сектора еконо-
міки, а значить, реалізації прихованих резервів 
податкового потенціалу. Стимули для господарсь-
кої активності платників податків досягаються 
також встановленням граничного розміру ставки 
оподаткування, що слід розцінювати і як закріп-
лення певної межі в податковому тиску. 

Значною проблемою в процесі реформування 
податкової системи завжди залишалися податкові 

пільги, що згідно зі ст. 30 Податкового кодексу Ук-
раїни являють передбачене податковим та митним 
законодавством звільнення платника податків від 
обов’язку щодо нарахування та сплати податку і 
збору, сплату ним податку та збору в меншому 
розмірі за певних підстав. Слід зазначити, що об-
сяги податкових пільг є важливим резервом для на-
рощування податкового потенціалу. Разом з тим 
саме через надання податкових пільг реалізується 
зацікавленість суспільства у певній діяльності 
платника податків, стимулюються його видатки в 
певному напрямі, що здатні призвести, у кінцево-
му рахунку, також до нарощування бази оподатку-
вання, а значить, і податкового потенціалу. 

Можна погодитися з думкою, що «навряд чи 
є правомірними підстави для надання пільг, якщо 
вони не пов’язані з майновим становищем». Ра-
зом з тим положення, що «при наданні пільг кри-
терієм повинно бути матеріальне становище 
суб’єкта оподаткування» [3, с. 82] не можна роз-
цінити однозначно. На нашу думку, не менш важ-
ливим є також врахування мети надання певних 
пільг. Особливо це стосується пільг інвестиційно-
інноваційного характеру, що надаються по подат-
ку на прибуток. Практика надання таких пільг 
широко розповсюджена у світі та має суттєвий 
ефект. Негативна вітчизняна практика пільгового 
оподаткування ніякою мірою не може слугувати 
підставою для відмови від податкових пільг. Вод-
ночас це передбачає чіткий облік таких пільг та 
механізму їх надання і визначення результатив-
ності. Не можна визнати обгрунтованим надання 
галузевих податкових пільг, що, на думку А. Кри-
соватого, на фоні існуючого несприятливого інве-
стиційного клімату лише консервуватимуть низь-
кий технологічний рівень галузей [4, с. 194], а зна-
чить, звужуватимуть можливості нарощування і 
реалізації податкового потенціалу. 

У контексті стимулювання інвестиційно-
інноваційного розвитку економіки України як 
єдиного шляху, здатного забезпечити її позитив-
ну і стабільну динаміку, можна зазначити, що у 
Податковому кодексі України ідея стимулюван-
ня інвестиційно-інноваційної діяльності достат-
нього розвитку не отримала. Так, не передбачено 
використання податкового інвестиційного креди-
ту, фактично зберігається і галузевий та точковий 
характер надання податкових пільг. 

Серйозною проблемою, що перешкоджає ре-
алізації податкового потенціалу, є проблема подат-
кового боргу. Незважаючи на розробку і реаліза-
цію ряду заходів економіко-правового, соціально-
психологічного, організаційного та іншого харак-
теру, значну кількість інструктивних і роз’ясню-
вальних документів, що приймалися органами 
державної виконавчої влади, законодавчих актів, 
що встановлювали повноваження податкових 
органів, стабільних позитивних змін щодо подат-
кового боргу не відбувалося. Відсутність в Україні 
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Податкового кодексу, розробка і прийняття яко-
го розтягнулися на роки, призвела до того, що в 
основі правозастосовної практики лежало розрі-
знене, громіздке законодавство та нерідко адмі-
ністративний розсуд державних органів. До ос-
новних причин недостатньої результативності 
заходів щодо усунення проблеми податкового 
боргу фахівці відносять наступні: 1) при відносній 
самостійності ця проблема — невід’ємна складо-
ва загальної проблеми оподаткування, і її стан 
визначається «якістю» податкової системи та 
рівнем її адекватності реальному стану економі-
ки; 2) це проблема відносин, в основі яких різні 
інтереси суб’єктів права, а тому їх узгодження є 
основою ефективності її розв’язання; 3) при всій 
важливості удосконалення способів і техніки по-
гашення податкового боргу лише системне пра-
вове врегулювання відносин у сфері податкового 
боргу здатне створити перешкоди на шляху його 
виникнення і нарощування [5, с. 6]. 

У цьому зв’язку прийняття Податкового ко-
дексу України та присвячення погашенню подат-
кового боргу платників податків окремої глави, 
безумовно, відкриває нові перспективи розв’язан-
ня зазначеної проблеми. Законодавцем визначені 
джерела самостійної сплати грошових зобов’язань 
або погашення податкового боргу, виникнення 
права і режиму застосування податкової застави 
її пріоритету щодо інших обтяжень, застосуван-
ня виняткових способів забезпечення виконан-
ня платником податків його обов’язків шляхом 
адміністративного арешту майна платника по-
датків, продажу майна, що перебуває у податковій 
заставі, а також інші норми щодо порядку пога-
шення податкових зобов’язань тощо та їх зосе-
редження у межах Податкового кодексу, які спро-
щують адміністрування податків і зборів та спри-

ятимуть розв’язанню проблеми податкового бор-
гу, що набула в Україні хронічного характеру. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, прийнятий Податковий кодекс 
України, що замінив понад 4 тисячі нормативно-
правових актів, які забезпечували функціонуван-
ня системи оподаткування в Україні та формува-
ли переважаючу частину доходів державного 
бюджету, містить значну кількість нових поло-
жень, що торкаються багатьох сфер економічно-
го життя суспільства і здатних прискорити нагро-
мадження та реалізацію податкового потенціалу 
в Україні як одного із базових індикаторів її со-
ціально-економічного розвитку. 
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